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در ماتم قربانیان تروریسم
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ن.مهرین





رد
دا

ی 
دل

م 
ه

گ 
سن

5

فهرست مطالب

یادداشت ناشر                                                                                       8
چند سخن و ابراز امتنان                                                                          9

استالفی که من دیدم                                                                              10
یادواره های اندوهبار،   چند سخن پیرامون مهدی جان چنـداولی                     13
 زنده گی جناب آصف آهنگ                                                                   19
23 یک نگاه به رهنورد زریاب وکتاب "گلنار وآئینه"                                         
دو سال از مرگ اندوه آفریدهء دوکتور جاوید گذشت                                       25
 شرح حال محمد ولیخان وسایر قربانیان استبداد باید در مکاتب تدریس شود       26
 نگاه  دیگر به  جنرال السید محمود سامی                                                   31
فراورده های قلمی محمود سامی                                                              36
به بهانهء   هفتاد و پنجمین سالمرگ عبدالخالق                                            38
صد و ده  سال پس از مرگ امیر عبدالرحمان خان                                         44
پس از93 سال ازحصول استقالل افغانستان                                                 47
پیام به مناسبت سی ومین سال شهادت مو ال  نا بحرالدین باعث                      50
عبدالرحمان پژواک تبعیدی نبود؟                                                              55
  دکتورعبدالرحمان  و محمد نسیم اسیر                                                      58
کاتب فیض محمد، تاریخ نگار نستوه                                                          70
کتابی که عصارۀ تاریخ است                                                                     72
پژوهش های تاریخی شادروان احمدعلی محبی                                             78
81  چند سخن در بارۀ کتاب "از خاطراتم"                                                    
 وزارت معارف حقیقت را از تاریخ می گیرد                                                  84
"ارمغان چاه آب"، ارمغان دلنشین                                                              88
سردار محمدهاشم خان  در چند  یادداشت  شادروان خلیلی                             91

درحاشیهء   انتشار  نامه های داکترعبدالقیوم خان                                          100



ن
صیر مهری

از قلم ن

6

استاد زهما، خاموش داناِی خرد گستر                                                          108
نامۀ سرگشاده از علی محمد زهما به وزیر تحصیالت عالی افغانستان!                 116
» شعور« را  ارج بگذاریم                                                                         121
عزیز آریانفر نویسنده، مترجم و پژوهشگر اندیشمند، نماد زحمت و تالش             124
آثار                                                                                                     125
بیم و امید در اشعاری از محمدکاظم کاظمی                                                 130
نثر داستانی ادبیات  دری در افغانستان                                                         136
 نکاتی  پیرامون آموزش زبان مادری در خارج ازکشور                                     138
 زمانه وبرخی از ویژه گیهای شعر قـاری)ملک الشعرا قاری عبداهلل (                   144
 شعر خوب آن است که دزدیده شود!                                                          149
جفای یک شعر دزد وجفا ورزی یک فریب خورده                                          154
سرقت های ادبی، فکری وهنری                                                               157
در حاشیهء  یادکردها از موالناجالل الدین محمد بلخی                                   168
شام غریبان                                                                                          170
در حاشیهء  زنده گی هندوهای افغانستان                                                     172
در حاشیهء موضوع دیوارها و  کوه های آسمایی وشیردروازه                             175
 سنگ هم دلی دارد                                                                               178
چرا  "جولیان آسانژ"  را می آزارند؟                                                             181
ادوارد سنودن و  ندای وجدان                                                                    183
دهانت را می بویند                                                                                 188
در برابر گسترش تروریزم چه باید کرد ؟                                                      190
تنها گروه حقانی تروریست نیست                                                              192
به بهانهء روز جهانی صلح                                                                        194
سخنرانی درمحفل یاد بود از شهدا )دیژان، فرانسه(                                        197
به یاد خفتگان هزاره در کویته                                                                   200
درحاشیهء  محاکمهء    یک جنایتکار                                                          204



رد
دا

ی 
دل

م 
ه

گ 
سن

7

شما "شیر" هستید؟!                                                                               205
باز هم اعتراضی برخود ما                                                                         210
ضرورت کتاب درسیی حقوق بشر برای مکاتب  افغانستان                               213
با اندیشه های تفنگی  معـدن استخراج نمیشود                                             217

داد گاه عالی یا صحه گذار بی  دادگری ها 
)چند سخن درحاشیۀ توقیف پرویز کامبخش(                                                220
جلوگیری از اعدام مهاجرین افغانستان در ایران                                              223
باید به راه نا     پیموده رفت                                                                     230
من بر ایجاد " مرکز اسالمی درکابل " اعتراض می کنم                                233
" مرکز اسالمی ملک عبداهلل " ؟   نه !                                                       235
هزار ضربه شالق برای رائب بداوی                                                            237
خوشبین باشیم، اما نه غافل                                                                     238
ایجاد احساس و واکنش های ما                                                                239
چه سرنوشتی درانتظارفلسطین است ؟                                                         242
رهبران اسرائیل چه خواهند کرد؟                                                               245
آیا عدالت در راه است؟                                                                            248
پیمان استراتیژیک افغانستان و هند به کجا می انجامـد؟                                  252
 به مناسبت روزجهانی زن                                                                       257
محافظین نامطمین                                                                                 258



ن
صیر مهری

از قلم ن

8

ایدداشت انرش

در شرایطی که استبداد رأی، خودکامگی و تبعیض قومی در کشور بیداد میکند و مردم 
در دام فریب دولتداران و خودفروختگان گیر مانده اند و دیگر غرب منافعش را در 
تداوم جنگ و بهران در منطقه می یابد و با دریغ تشنجات داخلی ما بهترین ابزار 
استفاده و رسیدن به مقاصد شوم شان میباشد، هستند قلمبدستان روشنگری که صدای 
مردم میشوند و تالش دارند برای مبارزه با این دژخیمان، وجیبهء انسانی و وجدانی 

خویش را در برابر مردم بی پناه مان ادا کنند.
برگ برگ هر یک از آثار گرانبهای تاریخنگار فرهیختهء مان جناب نصیر مهرین حقایقی 
را برمال میسازد که برای هر انسان بادرد سرزمینم و برای آینده های مان گنجینه های 
از تجارب تاریخ است. این نویسندهء توانا و نستوه، افزون بر نگارش آثار ارزشمند 
شان، همواره سهم برجسته یی در همکاری به نشر آثار شخصیت های  ورجاوند کشور 
که دیگر در قید حیات نیستند، نیز داشته اند و با دستگیری و یاری بازمانده گان این 
رفتگان در دیار غربت و همکاری در گرد آورد و چاپ آثار  ارزشمند ایشان، خدمت 

بزرگی را در عرصهء تاریخنگاری و فرهنگ کشور انجام میدهند.
و  بزرگ  شخصیت  این  اعتماد  است  توانسته  که  دارد  افتخار  شاهمامه  انتشارات 
شماری از نویسندگان متعهد کشور را در نشر آثار شان داشته باشد و مطالعهء چکیده 

های از این قلم را به عالقمندان کتاب پیشنهاد میکند.
به آرزوی اینکه آینده های ما تجارب تلخ گذشتگان را چراغ راه خود سازند و اشتباهات 

تاریخ را تکرار نکنند.
منیژه نادری

مسؤول بنیاد شاهمامه، هالند 
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چند سخن و ارباز امتنان

  نبشته های این کتاب دارای موضوعات مختلف بوده و از نظر زمانی نیز شاید 
ازحدود بیش از یک دهه به اینطرف نگارش یافته اند. پس از بازنگری آنها، این 
تصور برایم دست داد که در نهایت می توانند سیمای واحدی را ارائه کنند. سیمایی 
که نه تنها از دل پریشان انسان دردمند و معترض سخن بگوید؛ بلکه معرف دل گریان 

تندیس های به خاک افتادۀ بودا، به عنوان فریادگر ژرفتر و گسترده نیز باشد. 
برخی از موضوعات این کتاب را درادامۀ محتویات کتاب "شب رفت وسحر نشد..." 

می نگرم. شب رفت وسحر نشد، دهسال پیش در کابل انتشار یافت.
سنگ هم دلی دارد، عنوان نبشته یی بود، که پس از انفجار تندیس های مظلوم بودا 
به دست طالبان والقاعده، نگارش یافت. متأسف هستم که وقت برایم دست نداد 

تا فشرده نگاری ها را با اندک توضیح بیشتر همراه نمایم.
جمع  طرح  در  خیل،  نایب  اهلل  عتیق  ارجمند  نویسندۀ  که  دانم  می  یادآوری  شایان 
نمودن نبشته ها و خواندن وبازنگری آنها برمن منت نهاده است. طرح روی جلد 
و  است  تیموری  لیال  بانو  گرانمایه،  وخطاط  نقاش  بارشاعر،  گهر  دستان  فراوردۀ 
همچنان دوست جوان وفرهنگدوست نجیب اکرمی، هزینۀ مصارف چاپ کتاب را 
بانو منیژه نادری که با شکیبایی احترام  عهده دارشد. از این عزیزان و همچنان از 
برانگیز زحمات کار برگ آرایی وچاپ را انجام داده است، ابراز سپاسگزاری دارم. 

نصیرمهرین
هامبورگ. ثور سال 1394 خورشیدی
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استالفی هک من دیدم

ازکابل که پای بیرون نهاده می شود، فرسنگ های دیگر بازهم پیوستگی خانه هایی تازه 
آباد شده، چشم ها را خیره می کنند 

شهری که گویند 5 ملیون باشنده را دردل داغداروجای تنگ پذیرفته است، به دل با صفا 
و مهماندارعزیزی ماند که تا گفتند جای تنگ است، گفت دل تنگ نباشد! اما این مهماندار 
حالش به حدیث چشمان هردم اشک آلود می ماند  با آنهم دامن فراختری گسترده است به 

هر سوی 
 گاهگاهی درپسین سالها که زمینه ی مسافرت هموار شده است، کوچه ها وگوشه های 
چهار سوی را تا اندازه یی بازنگریسته ام  دیداری همراه با خاطره  آوری های ناگسسته، 
یادآوری سیمای دیروز وبازمانده های آن  ازچهره های سوختۀ مناطق و منازل که بازسازی 
هم توان مداوایش را نداشته است  تا اسباب ویرانگری هایی که هنوز جمع آوری نشده اند  
از تانک های به آتش کشیده شده، وقبرهای بی شمار آنانی که شهید ستمگری شده اند     

در پیشینه ها که ازگوشۀ شمال کابل، موترها به سوی شمالی راه می افتادند، دقایقی 
تنها چشمان بیننده سنگهای کوه های دوطرف جاده را می دید  گاهگاهی سنگ شکنان 
وموترهای بزرگ انتقال سنگ  اما حاال درقله های کوه ها هم که بنگری، خانه است  خانه 
ها یی که در تهکاوی ویا گوشۀ ازآن منزلگۀ دردآمیزمردمان بی بضاعت است  وقتی بپرسی 
که آب مورد نیازخویش راچگونه تهیه میکنند، درپاسخ میگویند، باهزارویک زحمت  وگاهی 
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هم با اشارۀ سروچشم به سوی کودکانی اشاره می شود که سطل ها ویا قطی های بزرگ 

فلزی را در دست دارند ونفس سوخته به سوی بلندی ها نگاه می کنند   
چند دهه پیش دربازارقلعۀ مراد بیگ که ظرفهای سفالین استالفی جلب نظرمی نمود، 
عده یی ازمسافران وعابران که به میزان مسافران امروز بسیاراندک بودند، ازموترها پیاده می 
شدند وبرخی ظرف می خریدند  انتقال ظروف با ظرافت واحتیاطی صورت می گرفت که 

گویی عروس نازدانه یی را به منزل می برند     
درخالل چند مسافرت اثری ازآن ظروف را دربازار قلعۀ مرادبیگ ندیدم  باری فروشندۀ 

یک دکان در پاسخ این  پرسشم که "کاکا جان، ازظرف های استالفی خبری نیست؟
 گفت: خدا مهربان است، خرابی بسیار شده است     "

درمسافرت ماه ها پیش چشمم به چند دست تولید استالفی افتاد  گفتم که دربازگشت، 
چون قرار است که سری به استالف بزنیم، سراغ ظروف را هم همانجا می گیرم     

روزی که گرفتن سراغ قبرهای شهدا و گریستن برمزار آنها به پایان رسید، توان رفتن به 
استالف نمانده بود     

 روز دیگردرمسیر راه با جمعی از دوستان به استالف رفتیم  راهی که از جادۀ چاریکار- 
کابل به سوی استالف جدا میشود، هنوز اندک روی ترمیم دیده است  

اما آن چه بیشتر جلب توجه میکند، چهره های سوختۀ خانه هایی ست که طالبان به رسم 
ترسانیدن مردم و آزار آنها به آتش کشیده اند  برخی ازآن خانه ها ازسرآباد شده اند  برخی 
هنوز باسیمای دود زده ومظلومانه توجه را جلب می کنند  حکایت بیشتر ازحال و روز آن 
سیما ها را آشنایان آغازمی کردند   وقتی سخن از بازسازی است و تاکهای ایستاده شده به 
پایه های سمنتی را نشان می دهند، تبسمی معنا دارآنرا همراهی می کند  با این توضیح که 

هر پایه تاک برای مؤسسات داخلی وخارجی بسیار قیمت افتاده است!      
بازاراستالف شلوغ است  اما از توریست های خارجی درآن خبری نیست  گویی ماییم که 
به عنوان "قطعۀ کشف" آنها که مسافرت های نخستین را انجام می دهیم  توریست های 
وطنی! افغانستانی که  ازشرظلم وستم، جنگ وخونریزی، دهشت آفرینی وستم های گوناگون 

پا به فرارنهادیم وسالهاست که درسایۀ "امپریالیسم" افتاده ایم تا قطعات اش امنیت بیاورند!
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این "توریست ها" به زودی ازسوی فروشنده گان تشخیص می شوند  چشمان شان 
سخن می گویند که شامۀ جالبی دارند  پیر مرد فروشنده، پس ازاینکه چانه زنی مختصری 

را شنید گفت، "برای مهمان تان چه معلوم می شود، یک دالر ؟       
تولیدات دستی وظریفانۀ استالفی باردیگرقدبرافراشته اند  مگرآیا کسی درفکر تشویق، 
بازاریابی وکمک آن صنایع دستی است؟ برای فروشنده گان ظروف وصنایع دستی استالفی 

چنین پرسشی بیگانه بود 
 دستگاه ها وابزارکار را خود مردم در فضا وهوایی ایجاد کرده اند، که ازشرجنگ خبری 
نیست  تصورمی شود که با توجه به سطح پایین حرکت تولیدی، ناتوانی قدرت خرید مصرف 
کنندگان، زیبایی، مرغوبی وارزانی ظروف استالفی؛ غمخوارانه آن طرحی خواهد بود که  

اولیای امور، زمینه های بازار یابی آنرا در بقیۀ نقاط کشور فراهم آورند 
استالف و مردمی را که من در آنجا دیدم، شایستگی های ایجادگرانه وفرهنگ بازسازی 
واتکأ به خود را با نیکویی نشان داده اند  صفاتی که الزم اند، اما نا کافی  برای رشد صنایع 
دستی آنها باید دل بسیاربتپد وسعی وکوشش مداوم به کار افتد  واگراین دلسوزی وبرنامه 
ریزی جای بیابد، خواهیم دید که چنین زمینه ها را در بقیه موارد و در بقیه مناطق میهن 

خویش نیز داریم                                         
اما اگر فیصلۀ ارباب قدرت این باشد که ظروف و گیالس های نازک، با طیارۀ مخصوص 
وآنهم از راه ُدبــی وارد افغانستان شوند، دلها باید به حال و سرنوشت آن استالف واستالف 

های عزیزمان بسوزد  
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ایدواره اهی اندوهبار

  چند سخن پیرامون مهدی جان چنـداولی*   

اعدام میرزا جهانگیرخان شیرازی )صور  نیست که چه وقت موضوع  یادم  به  درست 
اسرافیل( را خوانده ام؛ اما موضوع اعدام و لحظات واپسین حیات او و ملک المتکلمین در 
من احساسی رابرجای نهاده است  احساسی که آمیخته از احترام برای شخصیت، لحظات 
دردناک و سخنان شکوهمندانۀ او است  آن موضوع سالها پیش بار دیگر تداعی یافت  
نخست می خواهم از موضوع آن دوتن در حدودی که در حافظه ام برجای مانده است، 

بگویم 

جهانگیرخان شیرازی مردی صاحبقلم، جسور و بیباک، از مدافعین مشروطیت بود و از 
منتقدین و معترضین نظام ظالمانهء محمد علیشاه قاجار  نشریۀ صوراسرافیل او با مضامین 
جذاب در دلها شوری برپا می نمود  ازین رو محمدعلی شاه قاجار که احترام به قانون اساسی 
و مشروطیت را برنمی تابید، با مشروطه** خواهان واز جمله با آن دوتن دشمنی می ورزید 
وکینهء بسیار از ایشان در دل داشت  شاه قاجارهمین که به سرکوب مشروطه طلبان و 
آزادیخواهان دست یازید، فردای همان روز دستور داد، که جهانگیر خان را با یار و یاورش، 
ملک المتکلمین اعدام کنند  دژخیمان آن دو را به پای دار بردند  از واپسین سخنان ملک 

*   صحبتی با تلویزیون نور، چهره های آشنا. به مسؤولیت جناب عابد مدنی 

یک یادآوری سالها بعد از نگارش موضوع باال:  **
       مشروطه خواه نامیدن همه همکاران نظام امانی، گونه یی از مغشوش کردن سیمای  مشروطه 
خواهی است. تعدادی از شخصیت های ترقی جوی "امانیست" وهمنظران  شاه امان هللا خان بودند، 

نه مشروطه خواه. 
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المتکلمین یکی هم آنست که گویند بیتی از قصیدۀ معروف خاقانی را گفت:
ما بارگه دادیم ایـــــــــــن رفت ستم برما    برقصر ستمکاران تا خود چه رسد خذالن 
 و دیگر اینکه، وقتی دید قزاقهای تحت فرماندهی لیاخوف روسی که به منظور همکاری 
با محمدعلیشاه مجلس شورا را به توپ بسته بودند، جان از جهانگیرخان نیز می ستانند، 
خواهشی کرد تا بگذارند که پیش از آنکه حلقه دار را برگردن او بگذارند، روی یار عزیزخود را 

ببوسد  اما دژخیمان مجال ندادند و فرمان مرگ آن دو، لحظات بعد به اجرا در آمد 
از شادروان میرغالم محمدغبار اشاره  سالهایی که نمیدانم چند، سپری شده بود که 
کوتاهی در باره جریان اعدام محمد ولیخان و میرزا محمد مهدی خان چنداولی )که یاران و 

دوستان او را مهدی جان خطاب می کرده اند( خواندم  همان جایی را که می نویسد:
"میرزا محمد مهدی خان قزلباش که محکوم دیگری بود، همینکه دید محمد ولیخان را 

از دیگران پیشتر به دار می آویزند فریاد زد که:
اول مرا به دار بزنید تا مرگ چنین مردی را به چشم خود نبینم  »این خواهش او به عقب 

زده شد«
این خواهش در آن لحظاتی که ریسمان دژخیمان در پهلوی گلویش قرارداشت، حکایت 

از صفای دل  نسل دیگری دارد        
وقتی از میرزامهدی خان یاد می شود؛ در اکثر موارد با صفت مذهبی قزلباش ویا محبت 
آمیز جان از او نام می برند  چنانکه شادروان عبدالصبور غفوری که با مهدی جان در یک 
زندان بود و لحظات واپسین حیات او را نیز در کتاب )سرنشینان کشتی مرگ یا زندانیان 
قلعه ارگ( شرح داده، همواره او را مهدی جان نامیده است  باری هم سالها پیش از خالل 
نامه یی از نویسندۀ گرامی رهنورد زریاب متوجه این موضوع شدم  رهنورد که در باره یکی 
از مسافرت های خویش با جناب محمدآصف آهنگ به پاکستان نوشت،  ازین بزرگوار به نام 

آصف جان آهنگ یاد کرده بود  
 با توجه به تفاوت سن وسال رهنورد زریاب و جناب آصف آهنگ، آشکار است که آن 
پسوند محبت آمیز را برخی از انسانهای شریف دارند که کوچکتران از ایشان نیز آنها را 
جان می گویند  در حالیکه معموالً  بزرگان خردسنتر از خود را  جان خطاب می کنند  پس 
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از آشنایی با دوست عزیز و گرامی خالد صدیق چرخی، )فرزند شادروان غالم صدیق خان 
چرخی و داماد شادروان غالم نبی خان چرخی(، جزیکی دوبار در نخستین روزهای آشنایی 
که او را آقای خالد صدیق یاد کردم، دیگر این کلمات جای خود را به گفتن خالد جان خالی 
کرد  در واقع گونه یی از سلوک و پیشامد صمیمیت آمیز، بی تکلف و بی تعارف و برعالوه 
شنیدن نام به همین گونه از بقیه آشنایان و دوستان سبب شده است، که برخی عزیزان جناب 

خالد صدیق را خالد جان  خطاب کنند 
در باره مهدی جان شهید، پسانترها معلومات جناب آصف آهنگ بسیار کمک کننده بود  
براساس معلومات ایشان پدر میرزا مهدی خان چنداولی که محمد علی نام داشت، مردم 
او را از محبت زیاد علیجان خطاب می کردند  یعنی در اصل نامش میرزا علی جان نبوده 
است  سلوک محبت انگیز او و پسرش محمد مهدی سبب شده بودکه شاه امان اهلل خان و 

دوستانش او رامهدی جان می گفتند 
فرانسوی  و  ترکی  زبانهای  با  او  بود   واداری  فرهنگی  های  غنیمت  از  جان  مهدی 
نیز آشنایی داشت  یکی از انگیزه های فراگیری این زبانها آن بود که عطش مشروطه 
خواهان *را جریده های حبل المتین) که در هند انتشار میافت( و اختر استانبول )ترکیه( 
و صوراسرافیل )در ایران( فرو نمی نشاند  بنابر آن مشروطه خواهان احتیاج داشتند که به 
زبانهای ترکی و فرانسوی دسترسی بیابند تا از آن راه با اساسات مشروطه خواهی و جریانات 
جهان بیشتر آشنایی بیابند  نتیجۀ همان عالیق بود که پس از شهادت مهدی جان آثاری به 

زبان فرانسوی هنوز در منزل شان وجود داشت 
مهدی جان در دوران حکومت امیرحبیب اهلل کلکانی در منزل خود بود  پس از سقوط 
او مدت کوتاهی به عنوان سرمنشی دربارنادرشاه کارکرد  در آن هنگام عده یی از جوانان 
و هواخوان شاه امان اهلل درین پندار و توهم بودند که نادرشاه سلطنت را نه برای خودش؛ 
بلکه برای امان اهلل خان می خواهد  در تایید همین تصور، مهدی جان گفته بود: هرکس که 

نزد محمد نادرخان غرض تبریکی می رفت، نادرخان می گفت، به صاحبش مبارک باشد 
پس از آنکه مکنونات نادرخان آشکار شد، تعدادی از خوشباوران، دست از همکاری با او 
گرفتند و در خانه نشستند  مهدی جان برای توجیه امتناع خویش از همکاری با نادرخان، 
عریضه یی را به شاه داد و خواهش کرد که غرض تداوی به خارج برود  جناب آهنگ می 
گوید که نادرخان آیینه یی خواست و به دست مهدی جان داد و پس از آن گفت: به چهره 



ن
صیر مهری

از قلم ن

16

ات نگاه کن، می بینی که صحت تو نسبت به من بسیار بسیار بهتر است  به این ترتیب او 
را اجازه خارج شدن از وطن نداد  

پس از آمدن غالم نبی خان به کابل که دیدارها و چاره جویی ها میان شخصیت های 
مخالف نادرشاه بیشتر شده بود، نادرخان نیز به گماشتن جاسوس ها، به بهانه جویی و  قلع 
و قمع کسانی مشغول شد که می دانست مکنونات او را دریافته اند  زیرا در نظام او زنده 
گی افراد و اشخاصی که بافهم بودند و توانمندی چرا گفتن داشتند و به آسانی و سهولت به 
استبداد تن نمی دادند، محلی از اعراب نداشت  سرانجام مانند بسیار دیگر مهدی جان نیز 

زندانی و پس از چنده ماه اعدام شد 
مهدی جان را وقتی به شهادت رسانیدند، هفت ماه را در زندان گذشتانده بود و 35 سال 

داشت  حلقاتی که مهدی جان با آنها همکار و هم اندیش بود ازین افراد متشکل بودند:
سرورجویا، )بزرگواری که باید بر زنده گی اش بسیار نگریست و احترام بجای آورد و بر 

سرنوشتش گریست( 
عبدالغفار خان، معروف به سرحد دار ریئس قبایل توخی

 فتخ جان فرقه مشر
 محمد عمر تاتا

 عبدالرزاق واسعی
 احمد راتب

 نادرشاه خان فرقه مشر
 ماما عبدالواحد 

دگروال محمد حسین خان جاغوری
 خواجه هدایت اهلل خان

 بابا عبدالعزیز مدیر جریده طلوع افغان
 فقیر احمد خان پنجشیری

 احمدجان خان رحمانی
 غالم حسن خان رشیدی

 حاجی عبدالخاق خان
 سیداحمدخان معروف به بچه شاه نور وعده یی دیگر که امید است روزی نام های همه 
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ثبت تاریخ گردد 

از لحظات واپسین زنده گی شهید مهدی جان گفتیم، بهتر است آن را از کتاب خاطرات 
شادروان عبدالصبور غفوری بخوانیم که در یک اطاق با او زندانی بود:

"صبح روز شنبه )یکروز پس از شهادت خواجه هدایت اهلل خان(

    ساعت شش صبح بود که خیال محمد وردکی حواله دار دروازه اطاق را باز کرد و 
سالم داد  از دیدن او خیلی پریشان شده پرسیدم، که چه خبر است؟ گفت: مهدی جان را 
بدائره قلعه خواسته اند  از شنیدن این خبر دلم به هم خورد    مهدی جان بیدار شد  خیال 
محمد سالم داد و گفت: پسر شما به دائره آمده     رنگ مهدی جان سفید پرید و تکان 

شدید خورد   
مهدی جان در حالی که لنگوته خود را بسته کرده و چپن خود را می پوشید، گفت نی 
عزیزم، چنین که خودت فکر میکنی نیست البته که مثل خواجه هدایت اهلل خان روز آخر 
زنده گانی من میباشد  درین مدت پسر مرا اجازه ندادند که مرا ببیند حاال هم پسرم نیامده 
است  صبور جان، می فهمم که این آخرین دقایق زنده گی من است با تو وداع میکنم  مرا از 
دعا فراموش نکن و اگر از زندان نجات یافتی، از یونس و آصف )محترم آصف آهنگ( خبر 
گیرا باش  عزیزم    من از جهان ناکام و نامراد و در حالیکه اوالدهایم صغیر و عیالم جوان 

میباشد، کشته میشوم   
در همین گفتگو بودیم که فقیرجان؛ در حالی که لنگوته پاچ سفید و چپن فوالدی پوشیده 
بود، و از چپن او نور مخصوص مشاهده می شد آمد، لبانش پر ازخنده بود    گفت صبور 
جان خواجه )خواجه هدایت اهلل خان( انتظار ماست ترا هم خواسته اند  گفتم نی، مهدی جان 
را خواسته اند    درینوقت صدای شیون و گریان ربانی جان و مصطفی جان پسران سفیر 
صاحب غالم جیالنی خان در دهلیز بلند شد  جانباز خان به آواز بلند گریه می کرد و لطیف 
جان پسر عبدالعزیزجان نیز گریه می کرد  از شیندن آواز گریه آنها همه به گریه شدیم  سفیر 
صاحب )غالم جیالنی خان( در حالیکه لنگوته ململ سفید و چپن شتری رنگ پوشیده بود 
در دهلیز آمد  گفت: دیگر کدام از رفیقان با ما می روند؟ مهدی جان و فقیر جان گفتند ما 

هم با شما می رویم  سفیر صاحب گفت: شیر احمد خان هم رفیق ما و شمااست   "
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مرحوم غفوری ساعت هشت صبح از محمد عمر محافظ زندان که از اعدام گاه برگشته 
و مشغول نواختن طنبور بود،  جویای سرنوشت یاران خویش شده بود  عمرخان گفته بود:

آن پنج نفر غرغره شدند   "
 ]عبدالصبور غفوری، سرنشینان کشتی مرگ یا زندانیان قلعه ارگ صص 243- 244[

ابراز  نگارنده این سطور باری از دوست گرامی و بزرگوار جناب آصف آهنگ، ضمن 
تسلیت به مناسبت مرگ مادرایشان؛ پرسیدم که در خالل توصیهء مهدی جان به صبور خان 

غفوری از شما و برادرتان یونس جان نام برده است؛ یونس جان کجاست؟
جناب آهنگ گفت: یونس جان را در دوره حاکمیت حزب دموکراتیک خلق از منزلش 

بردند پس از آن خبری از او نشد 
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 زنده گی جناب آصف آهنگ

تاریخ رنجها و مبارزه ضد استبداد

از میان وظایف پژوهشی برجای مانده و دیرینه، که برای پاسخگویی به نوبت نشسته 
اند، تأمل پیرامون ویژه گیهای مشروطیت در افغانستان، هر روز در برابر ما قد برمی افرازد  
هر مقاله وکتابی که در زمینه انتشار می یابد، اگر از یکسو به ایجاد پندار هموار شدن راه 
شناخت مشروطیت افغانستان ره می برد، )وحتا برخی مواد واسناد نو و قابل قدری را در خود 
دارند(، از سوی دیگر، بر تأ مل و اندیشه می افزاید  زیرا برخی ازین نبشته ها، دامنه تردید 

وشک را در زمینه پذیرش وجود جنبش مشروطیت افزایش میدهند  
برای آنکه نشود طرح تردید جنبش مشروطیت موجد ذهنیت ناثواب وجفاآمیز انکار از 
وجود عناصر سیاسی وبدیهی مشروطه خواهی در افغانستان تلقی گردد، بیفزاییم که برعالوه 
حضور همیشگی تأمل واندیشه بر چگونگی ویژه گیهای سیاسی واجتماعی مشروطیت 
افغانستان، این عدم پذیرش جنبش حاکی از مالحظه حدود وثغور محدود و کیفیت محدود 

و بالتبع تأثیر محدود در حیات سیاسی افغانستان است 
پس بهتر آن تواند بود که در ترسیم سیمای مشروطیت، تجسم واقعی ومیزان کیفیت 
وتأثیر گزاری آن را چنان در نظر آوریم که نه پای انکار در میان آید و نه از حدود معینی که 
در نطفه های جنینی قرار داشته برداشت جنبش را کنیم  کاربرد جنبش برای مشروطیت 
افغانستان، حامل بار مفهومی از کیفیت سیاسی بیشتر وکمیت بیشتر انسانی وسازمانی میتواند 
باشد  و پذیرش مشروطیت افغانستان باهمین مفهوم است که ذهنیت واستنتاج غلبه بر 
استبداد ومطلقیت را نیز القأ میکند وچه بسا در پاره یی از برداشت ها در حوزه تاریخنگاری 

چنین مهر و نشانی را برجای نهاده است    
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 ما برای فهم درست و سره کردن از ناسره ها در موضوع مشروطیت، به ایجاد تمایز میان 
قربانیان استبداد با مشروطه طلبان نیاز داریم  ما بیشتر قربانیان استبداد را به سهو و اشتباه 
و محتمال بدلیل فهم مغشوش، ناروشن، و درهم آمیخته ای که ازمشروطیت داریم، مشروطه 

خواه می نامیم  واین برداشت واقعا موجود، درست نیست  
نشان دادن چهره هایی که قربانیان استبداد اند، باید در شناخت استبداد لگام گسیخته 
ومهار ناشده و تجدید حیات کرده، ره ببرد  وهمین رهیافت است که در شکست مشروطه 

خواهی، میزان توانمندی، وسیاست های رهبردی آن ما را کمک میرساند  
 در واقع شکست مشروطه خواهی افغانستان را باید در ضعف موجود تاریخی، حالت 
جنینی و ناتوانی ومسلما ناتوانیی که سخن از نبود جنبش دارد و پیروزی و توانمندی قدرت 
استبدادی جست  تصورم این است که با در نظرداشت این واقعیت، کلید حل مسأله مناسبات 
میان عدالت جویی در عامترین مفهوم آن با اشکال استبدادی که تاحال افغانستان دیده است، 

میتوان در دست داشت   
دقیقا با پیروزی همیشگی استبداد و درک مغشوش از مشروطه خواهی، به ضرورت طرح 
همیشگی وتداوم مطالبات مشروطه خواهی نیز میرسیم  به دیگر سخن، مشروطه خواهی 
که بعنوان یک ضرورت تاریخی برای افغانستان مطرح بوده است، بدلیل پیشدستی و ماهیت 

استبداد حاکم گامهایش گسسته وناتکمیل برداشته شده است   
خیزش های ظاهرا جهش وار دهه چهل خورشیدی که کمیت بیشتر سیاسی اندیشان 
جامعه را به سوی خویش منهمک گردانید، جفای در حق وظیفه تداوم آرمانهای مشروطه 

خواهی از هم گسیخته را با خود داشت   
حضوروظیفه الزم دفع تجاوز و پیدایش اوضاع جنگی و محورهای نا آشنا ویا کمتر آشنا با 
فرهنگ عدالت جویی و نا آشنا با بنیادگذاری طرح های مغایر ذهنیت استبدادی، خأل دیگری 
را نیز در زمینه دسترسی به فرهنگ مشروطه خواهی و رهبردهای سیاسی دیموکراسی برای 

افغانستان بوجود آورد   

*  *  *
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ازمیان نبشته هایی که در مرزبندی چهره های قربانی شده استبداد با مشروطه خواهان، 
از  آمده است، دستنویسهای جناب محمد آصف آهنگ یکی  بر مسأله فراهم  آگاهی  با 
رهگشایان است  زیرا برعالوه آگاهی بر مرامهای مشروطه خواهی که حوزه فعالیت عملی 
اش را رهنمون بوده است، مشارکت با هم اندیشان و پیشکسوتان مشروطه خواهی واستبداد 
ستیزی مانند غبار وجویا و ده های دیگر وآشنایی با قربانیان استبداد که مشروطه خواه نبوده 
اند، موثق ترین اسناد تشخیص مقطعی از مشروطه خواهی واستبداد شناسی افغانستان را در 

اختیار میگذارد    
 جناب آهنگ این همه آگاهی وآشنایی راکه صمیمانه بر ما عرضه داشته، به آسانی 
دستیاب نکرده است  زنده گی جذاب وحیرت انگیزش حاکی از آنست که در کوره ها صیقل 
دیده است  وارث عالیق ترقی جویی مهدی جان شهید ومظلوم، دانسته است که رنج یتیمی 
چیست اما داغ نهفته در سینه اش را در پرتو روشنی آگاهی عدالت جویی به مداوا نشسته 

است  
هنگامی که در برابر محمد ظاهرشاه می نشیند، به سوی او از دریچهء تبارز احساس 
پدر کشی وتخم کین کاشتی نگاه نمیکند  به آرمانهای سیاسی خودش وفادار است  اما 
گویا این شاه است که احساس میشود هنگام دیدار با او خوفی را دردل نگهداشته ومی 

پروراند  
 تن نازنینش زیر شکنجه دژخیمان رفته است  کلمات برشمرده اش در نبشته هایی که 
به معرفی شکنجه معطوف است بازتاب صدای تازیانه ای است که خود لمس کرده است   

از بهره گیری از روزنه هایی که حاکمیت دربارسلطنتی برای مجال تنفس سیاسی گشوده 
است دریغ نمیدارد  اما به مردم وآرأی ایشان مراجعه میکند  نماینده مردم میشود   

خفقان سیاسی وشکل تک حزبی دیکتاتوری و ستم افزایی وهجوم شوروی را تا فرجامین 
روزگاری که گردن شکسته گان در تابعیت وهمیاری از ماسکو صلح میخواهند، می بیند  
وهنگامی که می بیند به نهاد پر افتخار »وطنش« دست یازیده وآن نام را برای نهادی 
برگزیده اند که در شکنجه وآزار شهره آفاق است، فریاد بر می آورد ومی خروشد و در تداوم 

آن ناگفته های تراکم کرده در سینه را نیز منتشرمیکند    
زنده گی اش حلقه اتصال نسلهای پرخروش میشود و نبشته هایش لبریز از سخنان و 
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تصویر سیماهای اندیشیده گیها وستمدیده گیها از جامعه استبداد زده وغمدیده  
 زنده گی جناب آهنگ غم ها وستم های چند نسل را بازمیگوید وانگیزه ای میشود 
برای تحسین واحترام از غربت تحمیلی واز جدا افتاده گی ها واز دوردستها اما با احساس 
نزدیکی قلبی به ایشان احترام بجای می آورم  همچنان به همسر ایشان احترام بجای می 

آورم  
استبداد وظلمش تنها مرد را در زندانهایش آزار نداده است، بلکه باگسترش دامنه ظلم، 
قلمرو خانواده، زن واطفال را نیز مشمول تحمل زنده گی طاقت فرسا کرده است  وچه خوب 
اگر ازاین نقیصه تاریخنگاری که حال و روز گار زن درآن بازنتابیده است، اندک اندک فرو 
کاسته شود واز آن رنجهای ناگفته مادران دردمند نیز باخبر شویم  وافتخار به فرزندان ایشان 

که تحسین از پدری را شاهد اند که موی سپید را فلکش رایگان نداده است 
من ناگزیر به ابراز این سپاس هستم که بارها وبارها در شبها وروزها از ورای دستنویسهای 
ایشان نیز به چونی وچرایی استبداد افغانستان تأمل کرده ام  و تأثری جانکاه وهمدردی با 

قربانیان استبداد که غنیمت های جامعه دردمند ما بوده اند، برایم دست داده است       
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یک نگاه هب رهنورد زرایب وکتاب "گلنار وآئینه"

اعظم رهنورد زریاب 60 ساله شد  و این سن و سال برای شخصیتی چون او که تنوع 
رویداد ها را دید و دست از قلم نکشید، سن و سالی است پربار و دارندهء گفتنی های بسیار 

دیگری  از این رو، برای وی تندرستی و دست بر قلم داشتن را آرزو می کنم 
حدود دهسال می شود که تماسهای میان ما ایجاد شده است  همراه با مباحثه و مکالمه 
و مناقشه و شاید هم اغماض و تعارف  پیشترها »مرد کوهستان« او را چند بار خوانده بودم؛ 
وقتی به هامبورگ آمد، داستان را با خوانش خودش شنیدم  »گلنار و آیینه« را بی وقفه 

خواندم  با خودم گفتم خوب شد که این داستان را نوشت  
رهنورد از فرانسه رفت به وطن، کار خوبی کرد و خوبتر از آن، که از دفتر و مقام مشاوریت 
کنار رفت، کاش مشاوریت را نپذیرفته بود  این سخنان را از روی آن احساسی گفتم که 

کاتبان آزاده پنهان نتوانند 
به مناسبت شصت سالگی رهنورد زریاب گرامی یادداشتی را نشر می کنم که بیش از دو 

سال پیش جناب نعمت حسینی نظرم را در بارهء »گلنار و آیینه« خواسته بود 

*  *  *

دوست عزیز نعمت حسینی، پس از فرستادن سالم و طلب خوبی ها برای شما 
نظرم را در بارهء داستان بلند »گلنار و آیینه« نوشته جناب رهنورد زریاب که اخیراً  از 
طرف  انتشارات آرش به چاپ رسیده است، پرسیده اید  لطفاً ضمن توجه به برداشت هایم، 
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این یادآوری را نیز بپذیرید که هنوز چند روزی از مطالعه آن نمی گذرد  فرصتی دست نداده 
است که بدان به گونهء نقدی که شایسته است بنگرم  اگر ما را چنین توان و ظرفیتی باشد  
اما در خالل مطالعهء »گلنار و آیینه« و پس از آن به چند خصوصیت  این کتاب توجه یافتم 

که با شما مطرح می کنم:
"گلنار   " نثر پر کشش، خوش آهنگ، زیبا، رسا و گوش نوازی دارد که از سرچشمه 
فیاض ذخایر ادبی رهنورد بهره مند شده است  خصوصیت پرکشش بودن این اثر را آنگاه 
بیشتر می توان دریافت که در ضمیر خواننده برای دنبال کردن داستان انگیزشی مداوم وجود 
دارد  در عین حال از کوه و کوتل در نثر آن خبری نیست  از این رو داستان را برای بیشترین 
خوانندگان قابل فهم کرده است  اهمیت این موضوع زمانی درک تواند شد که ببینیم داستان 

خوانی هم در دایره های محدود داستان خوان هایی قرار دارد که تعداد شان زیاد نیست 
به نظر من، درون مایهء داستان مرثیه یی است با صحنه های شورانگیز و پر کشش  در 
تمام داستان دردی زبانه می کشد  دردی که احساس همنوایی را نیز بر می انگیزد  درد، درد 
خراباتیان و مرگ هنر و هنرمند است  رهنورد برای آنها، برای خراباتیان عزیز ما که عمریست 
باری طاقت فرسا را در شانه ها ی خویش حمل کرده اند مرثیۀ داستانی سروده است  برحق 
که توفیقی آن را همراهی می کند  در واقع زندگی واقعی خراباتیان به زبان رهنورد به نمایش 
نهاده شده که خواننده را در برانگیختن احساس سهیم می کند  و اگر یک اثر داستانی از 
چنین خصوصیتی بدور باشد، اثر هنری نیست  تصویر های شناخته شده از زندگی خراباتیان 
و داشتن رنگ و بوی آشنا برای آنانی که در زندگی خویش در کابل صحنه های مشابه را 

دیده اند، به عالیق خواننده می افزاید 
اما پس از خواندن داستان این تصور نیز به من دست داد که آیا پایان کار، آثار و عالیم 
شتابزده گی برای دنبال کردن داستان را ندارد؟ آیا گونه یی از مقاله نویسی در پایان کار را ه 

نیافته است؟  اجازه دهید در فرصت مناسب به این سواالت پاسخی بیابیم 

دوست دارتان
نصیر مهرین، فبروری 2003 ع
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دو اسل از رمگ اندوه آرفیدءه دوکتور جاوید گذشت

پس از آشنایی با آن مهربان انسان، خصوصیات و سلوک شریفانه یی را که در او دیدم، 
بسیار احترام برانگیز بود  شاید دوبار از آخرین دیدارها با  اوبود، که مسایل جدی تری را مطرح 
نکرده باشم  اما هنگام صحبت روی مسئله جدی، سعهء صدری را که در او یافتم، آموزنده 
بود  هرگز رنگش آنگونه که عادت ناخوشنودان در صحبت های جدی است، تغییری نمی 
پذیرفت  با تن بیمار، به آرشیف ها سر می زد و به دوستان آنچه را وعده داده بود مي فرستاد  
دوستان او یک و دو ده نبودند  با فرهنگیان بیشماری ارتباط داشت  به همه می رسید    باری 
از بیمارستان برگشته بود، در لندن در منزل شان دیدمش  دوا تأثیر جانبی بر جای نهاده بود  
خندید و گفت بار دیگر که ببینیم موی های سرم برگشته خواهند بود    حال فرار کرده اند  
دو دانه قلم خودرنگ را برایم داد که به فرزندانم )حارث مهرین و سیاوش مهرین( بدهم  در 

سیمایش خواندم که مرگ او را طلبیده است و او بهتر از دیگران آن پیغام را می داند 
 دیری نگذشت بازهم روانه لندن شدم  هنوز فرصت تلفون و گذاشتن قراری نبود که 
پویایی فاریابی گفت بیا که داکتر صاحب جاوید با تن بیمار آمده است و جویای احوال 
دوستان است، در ضمن با او عکسی بگیریم  او را از نظر جسمی نحیف تر یافتم، تبسم های 
پیشین از لبانش رفته بود  اما با متانت ایستاد و از همه پرسید و گفت ببخشید که با موتر مرا 
آورده اند باید دوباره برگردم  هنگام رفتنش او را نگاه می کردم  از آن نگاه هایی که چشمان 

من کمتر ندیده است  روانش شاد، ضایعه یی بود جبران ناپذیر 
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 رشح حال محمد ولیخان واسری رقابنیان استبداد

 ابید رد مکاتب تدریس شود

سالهای بسیار، از برخی راویان سن وسال دیده، آهسته وپنهانی، این گونه پیرامون محمد 
نادرشاه می شنیدیم که: آدم ظالم بود  بی رحمی هایی را مرتکب شد  بدعهد بود وحتا به 

تعهد خویش در قرآن وفا نکرد  سرانجام قربانی آن همه مظالم خویش شد  
اما، درمکتب پیرامون شخصیت وسجایای او به گونه ی دیگر برای ما درس می دادند  
از عادل بودن او در گوش های ما می آویختند  نقش او را تا سطح گیرنده ی استقالل 

افغانستان فراز می آوردند  
اندک اندک، سخن راویان بی شمار زمینه ی پذیرش می یافت، سخنان آن ها تائید 
کننده ی همدیگر می شد و بدون این که سند ومدرکی را ارائه کنند  کتاب ونبشته یی نبود 
که معرف گواهی های شخص مطلع ویا عذاب کشیده یی باشد  سخنان همچنان شفاهی 
بودند  اما، آن چه که در مکتب از طرف حکومت برای شاگردان تجویز شده بود، از طرف 

متعلم، ارزشی بیش از نمره گرفتن برای امتحان نداشت  
تاریخ شفاهی  آنانی که در سینه،  یا سخنان  راویان،  این صورت میان گفته های  به 
را حمل می نمودند، با تاریخ رسمی، گونه یی از ناهم خوانی تبارز می یافت  از سخنان 
نخستین، گاهگاهی عبرت گیری وعبرت دهی مشهود بود  به ویژه هنگامی که راویان در 

پای نکوهش پدیده ی ستم وظلم می رسیدند ومی گفتند که: ظالم نام نکو نمی برد 
  اندک اندک، تاریخ رسمی وتهیه شده زیرچشمان حکومت، اوراق دروغگین، جعل آمیز 

و با هدف تعمیق درنظرمجسم می شد  
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این وضعیت را اگر ازسطح نگرش وبرداشت ها به روایات مختلف از دورۀ نادرشاهی، در 
حیات تاریخ نگری آن دوره ی حکومتداری گسترش بدهیم، بیان کشاکش حقیقت گویی 
و دروغ گویی است  دروغ گویی را تداوم حکومتداری در مراجع رسمی، از طریق تاریخ 
نگاران تسلیم شده به نگارش دروغ، نگهبانی می نمود  وحقیقت گویی در خانه ها، درمحافل 
خصوصی و دوستانه، در حلقه های زیر زمینی سیاسی و قرار گرفته در موضع مخالفت 
ویا مخاصمت با بقایای محمد نادرشاه، دوره می نمود  حتا در زمانه یی که به "دهه ی 
دموکراسی" شهرت یافته است، ابراز حقیقت های نهفته از دوره ی محمد نادرشاه  محلی 
از اعراب نیافت  تدریس تاریخ مجعول  و خسته کن در مکاتب طرف نقد وتجدید نظر قرار 
نگرفت  وآن سوی دیگر مخالفین تاریخ مجعول، همزمان با ناپذیرفته شده های آن "تاریخ"، 

دروغ و دروغ تاریخی را یکی از پایه ها و ابعاد چنان حکومت می پذیرفتند 
پس از کودتای ثور، افشأ پاره یی از مظالم حکومت نادرشاهی ورسانه یی شدن آنها، تا 
این که از خواستگاه محکومیت ستم واستبداد ناشی شده باشد، در بستر خونریزی های بسیار 
گسترده تر، کار را به جایی رسانید که حتا نماد های ستمگری، مانند محمد نادر ومحمد 
هاشم  را به فراموش خانه سپرد! ولی آن همه اشتغال به مظالم پیشینه، یک باردیگر به این 
برداشت صحه نهاد که زمانه را دفتر ودیوانی است  تاریخ حقیقی شخصیت ها، حکومت ها 

واعمال آن ها، هرگز به باد فنا نمی رود  
سالها وبه دیگر سخن چندین دهه زمان سپری شد تا اطالعات گواه بر مظالم وحقیقت 
گویی از سینه ها بیرون آمدند  ویا آن چه مکتوب شده بود و پنهان نگهداری می شد، روی 
انتشار دیدند  انتشار جلد دوم کتاب "افغانستان درمسیر تاریخ"، تألیف شادروان میرغالم 
محمد غبار؛ )1( ومتعاقب آن چاپ کتاب "سرنشینان کشتی مرگ" دستنویسی از خاطرات 
شادروان عبدالصبورخان غفوری، )2( اسناد محکمی را در اختیار نهادند و پرده از روی تاریخ 

مجعول برداشتند  
گفتیم که آگاهی پیشتر به گونه ی شفاهی وپراگنده  یی از مظالم  حکومت محمد 
نادرشاه، وجود داشت  مثاًل از رفتار ظلم آمیز او در برابر بسا از شخصیت های روزگار دیده 
ی زمانه ی امانی یادآوری می شد  همچنان ریختن خون هایی که لزومی نداشت  واین که  
او و برادرانش با ریختن خون وستانیدن جان بی گناهان وبه بند کشیدن تعداد دیگر، انجام 
داده بودند، در صحبت های پنهانی حضور داشت  اما خوشبختانه، انتشار چند کتاب با شرح 
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نوشتاری وقایع، رفتارها و رویدادها، گام های جدی یی در راستای آشنایی زدایی با تاریخ 
مجعول و در مقابل آن، تصویر سیمای حقیقی برداشتند  در این پیوند یادآوری کتاب جنبش 
مشروطیت، تألیف شادروان عبدالحی حبیبی و"ظهور مشروطیت وقربانیان استبداد"، تألیف 
شادروان سید مسعود پوهنیارکه افزون بر نگارش پاره یی از موضوعات، به شرح حال تعداد 

قابل توجهی از قربانیان استبداد نیز عطف نموده اند، گام های ارزشناک وطرف توجه اند 
از آنجایی که درسال های پسین، انتشار کتاب ها و نبشته های متعدد پیرامون موضوع 
جفاورزی محمد نادرشاه انتشار یافته اند، من به نوشتن دگر موضوعات آنها نمی پردازم  )3(  
اما، از کتاب غنی و حجیمی که ویژه ی محمد ولی خان دروازی، از قلم ستره ی فرهیخته 
ی ارجمند، دکتورعنایت اهلل شهرانی انتشار یافته است، شایسته است به عنوان منبع مهم و 
ذخیره گاه طرف استشهاد نام برده شود  زیرا این کتاب بیش از 500 صفحه یی، جامعتر از 
هر کتاب موجود ومیسر، متمرکز بر شرح حال محمد ولی خان  ورفتار جفا آمیز با او است  
همچنان در برگیرنده ی مطالبی است که در بقیه آثار  برای نخستین بار روی انتشار دیده 

اند )4( 
 با بهره گیری از این تألیف جناب شهرانی و چند سند دیگر، فرایند تقابل میان تاریخ 
حقیقی و دروغین را بهتر می توان باز شناخت  مسلم است که این شناخت بهتر مستلزم دیدار 
با اسناد حکومت وقت نیز می باشد  یکی از آن اسناد، کتابی "راجع به محاکمه ی خائنین 
ملی  وغداران مملکت" نام دارد  این کتاب در سال 1309 در کابل  به نشر رسید  کتابی که 
خواندن آن، سیر محاکمۀ فرمایشی، لزوم دید محمد نادرشاه برای ازمیان برداشتن شخصیت 
های مفید، یاران امان اهلل خان، فرهنگ توسل به دروغ، حیل گوناگون  و خواستگاه استبداد 
نادرشاهی را خود نیز به وضاحت معرفی می کند  لزوم دید اصلی که تحکیم حکومت خانواده 
گی، تثبیت انحصار قدرت  ورویکرد به استبداد ورجعت پسندی وتوسل به دادن امتیازات 
منطقه یی وقومی برای آن منظور بود؛ المحاله قربانی وخونخواری  عبدالرحمان خانی را 
مطالبه می نمود  محمد ولی خان از جمله ی شخصیت های ممتاز و نیک نام دوره ی امانی 
از آن قربانیان بود  تصور می شود که محمد ولی خان با وجود آگاهی از اختالفات سلیقه یی 
و گونه ی کارکرد متفاوت در وزارت حربیه ویا عدم موافقت نادرشاه برای سرکوب شورش 
منگل در زمان شاهی امان اهلل خان، پنداشته بود که حکومت محمد نادرشاه حق زنده گی 
را از او سلب نخواهد کرد  اختالفات به پیشینه ها برمی گشت  هنگامی که نظریات پیرامون 
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ایجاد ارتش، وسیاست برخورد با شورش منگل تبارز یافت  همچنان پیرامون اصالحات دوره 
ی امانی  آن پندار داشتن حق زیستن در افغانستان در حکومت محمد نادرشاه را زمانی می 
تواند، پذیرا شد که وی زیستن در زمانه ی حکومت چند ماهه ی امیر حبیب اهلل کلکانی را 
دیده بود  معلوم است که شاه چند روزه عنایت اهلل خان، هنگامی که به خلع خویش وبیعت 
به امیر کلکانی رضایت داد، و تضمین سوگند به قرآن مجید را حاصل می نمود، از چند تن 
به شمول محمد ولی خان نام برد که همراه وی به خارج می روند  اما، درسطر بعدی نام 
چند تن را می نگریم که به ادامه ی حیات در داخل کشور، دلبسته بوده اند  محمد ولی 
خان از آن جمله است  )5( با وجود عدم همکاری ) حتا شاه محمود خان برادر محمد نادر 
از همکاری دریغ نکرده بود( توانست تا پایان حکومت  امیرکلکانی در کابل به سرببرد  اما، 
پس از آمدن محمد نادرخان، شاید هرگز چنین تصوری نداشت که چنان زنده مانده ی نظام 
پیشین را وی به قربانگاه بفرستد  تصور می شود که بسا از شخصیت هایی که یاران امان 
اهلل خان بودند ویا اصالح طلبان دیگر، چنان برداشت توهم آمیز و مشترکی داشتند  زیرکی 
و اتخاذ روش محیالنه ی محمد نادرخان، زمینه های مساعد به دام افتادن آنها را فراهم 
نمود  فشرده بیاوریم، شاید هرگز گمانی نداشتند که محمد نادر، با چنان راه ورسم خونریزانه 

وجفا آمیز دست به کارشود  
آری، اکنون که سخنان چند دهه پیش بزرگساالن را در بارۀ مظالم محمد نادرشاه به 
یاد می آورم، سخنان آنها درست بوده اند  وهنگامی که درس مضمون تاریخ  درباره ی 
محمد نادر شاه  را به یاد می آورم، می دانم که تاریخ دروغین چیست  محمد ولی خان و 
محمد نادرخان هر دو از این دنیا رفته اند  اما، اینک جلب توجه به مظلومیت محمد ولی خان 
فراگیر می شود  همان گونه که جوانب حکومت ظالمانه ی محمد نادرشاه، بیشتر در معرض 
شناسایی قرارمی گیرد  و جای تأسف بسیار است که هنوز تاریخ واقعی، مظلومیت محمد 
ولی خان، بقیه بیگناهان؛ وآسیب های حکومت محمد نادرشاه، در مکاتب تدریس نمی شود   
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 توضیحات و رویکردها 
1- میرغالم محمد غبار، افغانستان درمسیرتاریخ  جلد دوم  ص 61   ویرجینیا  ایاالت متحده 

امریکا  1999  به اهتمام حشمت خلیل غبار 
2- عبدالصبورغفوری  سرنشینان کشتی مرگ یا زندانیان قلعه ی ارگ  ص 244 پشاور  

پاکستان  1380   به اهتمام نصیرمهرین 
3- در کتاب "درنگی بر زمینه های استبداد شناسی نادرشاه      " نگارنده ی این سطور نیز 
به جوانبی از مظالم، خواستگاه وگونه جفاورزی محمد نادر شاه و قربانیان او پرداخته ام  

این کتاب در سال 1388 از طرف انتشارات میوند در کابل منتشر شده است 
4- دکتور عنایت اهلل شهرانی، شاه محمد ولی خان دروازی، وکیل سلطنت اعلیحضرت امیر 

امان اهلل خان  پشاور  پاکستان  1385  به اهتمام برهان الدین نامق 
5- حبیب االسالم  شماره ی اول  سال اول  حوت 1307 هجری  شمسی  سر دبیر غالم 

محی الدین خان 

شایان یادآوری است که در خالل چند ماه از استعفای عنایت اهلل خان الی  آمدن حبیب 
اهلل کلکانی به شفاعت قرآن مجید، دو سوگند در قرآن صورت گرفته است  نخست پذیرش 
شرط های عنایت اهلل خان است  و دومی فرستادن قرآن مجید با امضا محمد نادرشاه 
وبرادرانش به جبل السراج برای حبیب اهلل خان که به کابل بیاید  به سوگند نخستین،  که 
در شماره اول حبیب االسالم  نشر شده، احترام گذاشته شده است، اما، دومی ونتایج آن که 

بسیار شناخته شده است، از طرف محمد نادرشاه نقض صریح وسریع شد   
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 نگاه  دیرگ

هب  جنرال السید محمود اسمی

سالها پیش شادروان داکترعبداالحمد جاوید طی نامه یی برای نگارنده نوشت، که گزارش 
جریان محاکمۀ محمد ولیخان ومحمود سامی در پشاور تجدید نشر شده است * این مطلب 
را در پیوند با موضوع "محاکمۀ" آن دوتن به این دلیل یادآوری نموده بود، که چندی پیش از 
آن نامه، ازکمبود برخی سرچشمه ها برای ابراز نظردر پیرامون رویداد ها و اشخاص صحبت 

نموده بودیم 
دولت  آمیزخود  توطئه  سخنان  وبرمبنای  باردیگر  "محاکمه"،  جریان  مطالعۀ  از  پس 
نادرشاهی، گمانی برجای نماند، که درحق آن دوتن هم ستمگری بی محابا اعمال شده 
است  مانند صدها تن دیگر که درهمه موارد حاکمیت نظام های دیکتاتوری و استبدادی؛ 
قساوت و ظلم رواداری شده، جریان محکمه با وجود یکطرفه بودن گزارش های آن به نفع 

نظام نادرشاهی، بسیار به وضاحت این برداشت را در دست خواننده میدهد 
یادداشت هایی را گرد آوردم که اندکی محتاج دیدن چند مدرک دیگر نیز بود تا صورت 
انتشار ببیند  اما تهیۀ وانتشار کتاب های "محمد ولی خان دروازی وکیل سلطنت اعلیحضرت 
امان اهلل خان" و "محمود سامی پاشا"، توسط دوست گرامی ام جناب عنایت اهلل شهرانی، 

اصل نام  جزوۀ دستکاری شده ویک جانبه، که در زمان محمد نادرشاه انتشار یافته، "رویداد ریاست   *
دیوان عالی حکومت شاهی افغانستان. راجع به محاکمۀ خائنین ملت وغداران مملکت، محمد ولی  

ومحمود سامی" می باشد. اما چاپ دوم آن  در پشاور با نام "محاکمۀ خائنین" انتشار یافته است.
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مرا از تالش بیشتر درآن جهت بازداشت  این موضوع را درکتاب "درنگی برزمینه های 
استبداد شناسی نادرشاه" یادآوری نمودم 

مطالعۀ کتاب جناب شهرانی ومیسرشدن زمینۀ مطالعۀ آثار جنرال سامی پاشا درکتابخانۀ 
دیجیتال افغانستان، این ذهنیت را بیشتر تقویه نمود، که به فراورده های قلمی وتوانمندی 
واستعداد او باید نگاه دیگری را به کاربست  زیرا اگر نقش شادروان قاری عبداهلل را در تهیه 
وترتیب کتاب های فارسی و در صورت کل در معارف برجسته تر میابیم، اگردرمطبوعات 
روشنگری  زمینۀ  در  اگر  دارد،  گی  برازنده  طرزی  محمود  شادروان  زحمات  و  کار  پهنۀ 
وداشتن استقالل کار و کوشش شادروان محی الدین انیس را سزاوار احترام می بینیم، 
در زمینۀ سازمان دادن ارتش افغانستان، در بخش تهیۀ مواد درسی وآشنا نمودن جوانان 
وصاحبمنصبان، یا به سخن دیگر در حوزۀ نظامی، نام جنرال سامی را می نگریم  دیدار با 

نقشی که از انظار پنهان شده است 
در پایان بخشی از یادداشت های پیشینه را که برای نقد"محکمه" درکاغذ ها داشتم 
آوردم تا مقدمه یی باشد برای ابراز نظر به فراورده های قلمی محمود سامی  کاری که به 

کمک چند دوست عملی تواند شد و محتاج زمان است 
مطالعۀ "جریان محکمه" وآثار سامی این برداشت را بیشتربرای نگارنده متبارز نمود، که 
درارزیابی های خویش از شخصیت های مطرح ونخبه، جامعیت بررسی را باید درنظر گرفت  
افزون بر آن، درارزیابی از آنانی که قربانی استبداد شده اند، نباید تفاوت میان سلیقه های 
خویش با آنان را تا آنجا بزرگ نماییم که فراموشی ضرورت تقبیح ظلم وستمِ  دیکتاتوری و 
دفاع ازحقوق وکرامت انسانی را در پی بیاورد  با این نگاه وگذاشتن نام او در ردیف نخبگانی 
که درایجاد ساختارهای نظام امانی )با وجود حضور زمینه های بحث( سهیم بودند، آرزومند 

هستم، ارزیابی های ما درجادۀ انصاف سمت بیابند 

هامبورگ/ 5 اکتبر 2011
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درحق محمود سامی جفا شده است

 قربانیان حاکمیت محمد نادرشاه وبرادرش سردارمحمد هاشم خان، از بسا جهات مستلزم 
رعایت تأمل بیشتر وسزاوار بازنگری ویژه اند  تأکید روی این موضوع بی توجهی به قربانیان 
نظام های پیشینه را معنی نتوان داد  بدیهی است که قربانیان نظام خودکامه وجاهالنۀ 
امیرعبدالرحمان، قربانیان حاکمیت مطلقۀ فرزندش، امیرحبیب اهلل خان، همچنان تأمل به 
قربانیان دوتن دیگر)شاه امان اهلل خان وامیرحبیب اهلل خادم دین رسول اهلل( ؛می توانند عبور 

گاهی بیافرینند برای تشخیص هویت قربانی شونده وانگیزۀ سرکوبگر 
تأکید بربازنگری قربانیان نظام نادرشاهی، ازنیازدریافت وجوه متمایز، یا به سخن دیگر 
ازتفاوت هایی که با پیشینیان)به استثنای امیرعبدارحمان خان که مشابهت ها میان دونظام 
بسیار اند( دارد، حاکی است  زیرا سرکوب های آن نظام، خود گونه یی ازتفاوت ها را نشان 

میدهند 
با نمونۀ عبدالرحمان نیز باید توجه داشت که زمینه های تفاوت پرورش خانوادۀ نادری 
با امیر وجود دارد  خانوادۀ نادری بیسواد نبودند  ادعاها داشتند  میدانستند که نظام مشروطه 
یعنی چه؟ می دانستند که محکمه یعنی چه؟ میدانستند که قانون یعنی چه؟ می دانستند که 

شورای ملی یعنی چه؟
اما امیر عبدالرحمان خان نه از آنها سخنی گفت ونه تظاهر به رعایت آن ساختار ومقوله 

ها نمود 
ویژه گی نظام استبدادی نادرشاهی را باید با درنظرداشت این آگاهی وسواد آنها دریافت  
وفرمان دهی های  ارواح خبیثۀ دستورها  قانون،  رعایت  به  تظاهر  با  وبرادرانش  نادرشاه 

سرکوب کنندۀ استعدادها وبیگناهان را در تن داشتند 

چند نمونه را درمقام مقایسۀ بیشتر پیش میاوریم:

- با امیرحبیب اهلل سراج الملۀ والدین: امیرحبیب اهلل خان مطلق العنان بود  وقتی میراث 
ونتایج پیروزمند مطلقیت پدررا گرفت، پاره یی ازتعدیالت را در روش حکومتداری سلف 
خویش به کاربرد  در نتیجۀ آن روش تعدادی اززندانیان آزاد شدند  این آزادی زندانیان، 
مفهوم رعایت حقوق انسان ها ومخالفت با حبس مورد نیازمطلقیت نداشت  سرکوبها حضور 
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بی وقفه یافت  منظوراین است که سراج الملۀوالدین سرکوب های نظام خود را برمبنای 
گزارش های کذایی و یا درست منابع جاسوسی انجام میداد  مثاًل امیر که با فرمان دادن 
وتوقع انجام هر کاری مطابق فرمان ودستور امارت  می نمود، همین که شنید تعدادی درپی 
تعدیل نظام خودکامۀ او برآمده اند، وپیشنهاده یی را خواند که چند تن با وجود پذیرش او 
به عنوان اول االمر، دست به تشبثی در حریم قدرت او نهاده اند، و به پیشرفت وترقی می 
اندیشند؛ با سهولت دستورمورد نیازمطلقیت خود را ابالغ کرد وآنها را به دهن توپ پراند ویا 

به محبس فرستاد 
- دستورهای امان اهلل خان برای اعدام مال عبداهلل ومال عبدالرشید وتعیین بقیه جزا ها، 
ویا امر اعدام وزندان برای کسانی که با طرح احتمالی کودتای محمد اختر خان همراهی 
داشتند؛ ازآن نمونه هایی حکایت دارد که یا بالفعل مانند شورش تحت رهبری مالها، به 
ظهور رسیده بودند ویا گزارش های کتبی وقراینی در دست بود که اختر جان به نفع سردار 
نصراهلل خان دست به اقدامی می زند که امیرامان اهلل را از صحنه بردارد  امان اهلل خان 
آنهارا سرکوب نمود  اگرآن رفتارخود رایانه وشتاب آلود امان اهلل خان، می تواند زمینۀ بحث 
ونقد فراهم بیاورد، جانب دیگری از کارکردهای او را هم داریم  مثال ًهنگام شروع امارت 
خویش، ظرفیت هایی را از قید زندان وا رهاند که چرخ حرکت تعالی وترقی نسبی را به 
حرکت آوردند  امان اهلل خان برای کسب استقالل و پیاده نمودن برنامه هایی )درست یا 
نادرست و یا چگونه؟ با آنها اینجا کاری نداریم( برای افغانستان دارای آرمان هایی بود  با آن 
آرمان تعدادی از مغضوبین زمانۀ پدرش و تعدادی هم از آنانی را که در آن زمینه کم وبیش 
مشارکت داشتند گرد آورد و در دستگاه دولت به کارگماشت  حتا مخالفین درون دستگاه را 
به زیر شالق قهر قرار نداد  نمونۀ محمد نادرشاه را بنگریم که او را به سفارت فرانسه فرستاد 

- دربارۀ امیرحبیب اهلل کلکانی هم نمونه های مشابهی را درزمان حاکمیت او می توان 
نشان داد  سردار حیات اهلل خان و سردارعثمان وچند تن دیگر را سرکوب کرد  زیرا راه وروش 
حکومتداری سنتی- خود کامه همچنان حاکم بود  اما با جمعی ازروحانیون والهام دهندگان، 
با همان طرزتلقی ساده وبرداشت القایی از اسالم وفادار ماند  سردار شاه محمود خان را پول 
خرچی ومسافرت  وپیام داد تا به محمد نادرخان برساند که به وطن برگردد ودر ادارۀ امور 

سهیم شود  اما محمد نادرشاه را درین حوزه متمایز می نگریم:
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 نخست، او که قرار را براین گذاشت که براسالم تکیه میکند، اتکأ اش به آن مصلحتی 
سیاسی بود  دین ومذهب ابزاری بود در دست او؛ به منظور تحقق آرزوی قدرت  نگرش 
مقایسه یی میان امیرحبیب اهلل کلکانی ومحمد نادرخان، در مورد سخن گفتن از اسالم 
ابراز اعتقاد به آن، شاید جای تردیدی براین ادعا باقی نگذارد  زیرا حبیب اهلل  و ادعای 
کلکانی با آن باورمندی وفادار بود  دو دیگر، محمد نادرشاه تظاهر به ایجاد ترقی می نمود، 
و درچارچوب نیاز حاکمیت، دست به اقداماتی هم زد  اما برخالف زمانۀ امانی، تا توانست 
نخبگان پیشینه و آنانی را سر برید که سرشان به تن شان می ارزید و توانمندی نوآوری 
وپیش راندن چرخ را داشتند  چرا او این کار را کرد؟ در پاسخ آن چه روشن به نظر می آید، 
ترس سیاسی، بود که او را برای حفظ  قدرت یا وظیفۀ محوری حکومتداری او فراگرفته بود  

 هراسی که او را همواره چون سایه دنبال مینمود این بود، که نشود قدرت از دست او و 
خانواده اش بیرون شود  قدرت را هم با حیل ونیرنگ و خونریزی متمم آن به دست آورده 
بود  گونۀ برخورد و پیشامد او با اشخاصی که به عنوان قربانی فهرست نموده بود، بوضوح 

نمایانگر آن ترس و پاسخگویی به حفظ قدرت است 
ازمیان نخبگانی که تصمیم خونریزانۀ استبداد دست در گلویش برد، جنرال السید محمود 

سامی است 
او را با نتیجۀ معلوم پیشین، همراه با محمد ولیخان کفیل سلطنت شاه امان اهلل خان، به 
محکمۀ نظامی سپردند  تصمیم نهایی را شاه گرفت  بسیار ساده وآسان گفت: اواعدام شود 

حکم اعدام به زودی اجرا شد  اما تصورمن این است که تا حال به چرایی لزوم دید 
اعدام او، تأمل الزم نشده است  )این یادآوری پیش از انتشار کتاب جناب شهرانی است( 
زیرا اگرازاستبداد وزشتی های نظام محمد نادرشاه درخفا، همزمان با حاکمیت اش در سطح 
محدود ومستور، و به گونۀ آشکارا وگسترده؛ دیرتر گفته ونوشته شده است، نگرش ها به 
ژرفای آن استبداد کمتر دیده بودند  ابعاد تکمیلی استبداد او کمتر مورد وزمینۀ بحث یافته بود  

واین کمبود، تا حال  نارسایی هایی را برای شناخت قربانیان او برجای نهاده است 
نقیصۀ دیگر این است که دربیشترین موارد، ازمغضوبین وقربانیان ستم نظام استبدادی، 
تنها به عنوان قربانی نام برده شده است  که صد البته درین مورد گمان وتردیدی نیست  
اما جان سخن در یادآ وری این کمبود نهفته است که خود شخصیت های قربانی شده به 
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قدر شاید وباید معرفی نشده اند  با آنکه در مورد بساشخصیت هایی که قربانی شده اند، این 
نظر میتواند تعمیم بیابد، ومی تواند نقیصۀ موجود هنگام بحث استبداد شناسی رفع شود  
نگاه دیگر به سرنوشتی که سامی با آن روبرو شد، پیشینه های اختالف با محمد نادرخان را 

بیشتردر نظر میاورد 
هنگام جناح بندی های دورۀ امانی دیده می شود که محمد نادرخان، شخص بازنده بود  
آن موقعیت شکست دیده و به انزوا رسیده، کینه یی عظیم در دل او نشاند  سامی از جمله 
کسانی بود که طرف مخالفین محمد نادرخان قرار داشت وجانب او را در وزارت حربیه الزام 

ننموده بود 
سامی که درافغانستان مسؤولیت تدریس وپرورش نظامیان را درمکتب فنون حربیه عهده 
دارشد، درپهلوی تدریس به ایجاد نظم ونسق امورنیزپرداخت  ورنه چگونه امکان پذیرمی 
بود که در سطح قوماندانی مکاتب حربیه برسد  سامی که زبان عربی وترکی میدانست، برای 
فراگیری زبان فارسی نیز باید دارندۀ استعداد، کوشایی وپشت کاری بوده که  توانست آثاری 

بنویسد  وی دربرگردانی از منابع دیگرهم آثاری را تدوین نمود 

فراورده های قلمی محمود سامی

1-   بحث اخپور. 1299 خورشیدی

تعلیمنامۀ پیاده
 درین کتاب محمود سامی، از شاه امان اهلل خان و محمد نادرخان با عبارات نیکو یاد 
میکند  بحث اخپور، تعلیمنامۀ پیاده است  که چاپ سوم آن اول عقرب 1299 است  ادبیات 
بحث اخپور، از منظر دیدار با ترکیب ودخول کلمات دیگر به زبان فارسی  نیزجالب است  به 

این جمالت ببینیم:
"کافۀ چاووشان)یعنی حواله داران(  و دلگی باشی ها وافراد لیاقتدار باید که از وظایف 

دلگی باشی گری وتعلیم وتربیه کرده شوند " ص 5
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2- جغرافیای عسکری. 1302 خورشیدی

این کتاب از کتاب های عثمانی گرفته شده است  بیشترین قسمت آن برگردانی از آن 
منابع است  در مقدمۀ آن آمده است که:

حرکات  مابین  وارتباط  مناسبات  ویا  الجیشی  سوق  باب  در  مختصرکتاب   "معلومات 
عسکریه واحوال جغرافیه  است"

مدون کتاب به تعریف مقوله های حربی می پردازد 
3- مقیاسات جدیده. 1300 خورشیدی

درمعرفی محتوی  این کتاب می خوانیم: "اهل کمال، یک نصف النهار کرۀ ارض را یعنی 
محیط کرۀ ارض را به 40000000 قسم یعنی به چهل ملیون حصۀ مسا ویاً  تقسیم کرده اند  
طول حصۀ متذکره، تقریباً  به یک ذراع افغانی مساوی میباشد   این حصه را "متره" نامیده 

اند  اصول مذکوره را به لسان اروپا »سیستم متریک      « می گویند "

4- مختصر مگر مکمل صرف ونحو فارسی به طرز جدید برای مکاتب ونشریۀ 
عسکریه

     1301 خورشیدی

5- مختصر های تعلیمنامۀ سواری به حال مسوده. 1302 خورشیدی
این اثر را سامی و تحسین حسن، تهیه نموده اند 

6- پروغرام ) پروگرام( دروس فن انداخت/ 1301 خورشیدی

7- پروغرام نظریات تعلیم. 1302 خورشیدی

8- پروغرام علم حساب برای شاگردان مکاتب عسکریه. 1298 خورشیدی

9- تعبیه. 1302 خورشیدی.
سامی در مقدمۀ کتاب می نویسد که " کتاب تعبیه در مکاتب حربیۀ آلمان وعثمانی 

تدریس کرده می شود "

10- تعلیمنامۀ مخابره بواسطۀ فالمه یعنی بیرق.1919.ع
جنرال محمود سامی در تهیۀ نظامنامۀ حربیه نیز سهیم بود 
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پنجمین اسلمرگ عبدالخالق  
د و       ��ا

ت
���
ف
هب بهاءهن   ��ه���

"زحمت مرگ ما، چند دقیقه یی بیشتر نیست؛ ولی زحمت محاسبه با شما ابدی است       "
به دست آوردن سخن ناب، خردپذیروجاویدان، شاید به آن ُدر ودانۀ گرانبهایی ماند که با 

شکیبایی زحمت آمیزمیسر می شود 
ازمیان اندک سخنانی که از اصالح طلبان اموردر دورۀ پادشاهی امیرحبیب اهلل خان 
نگینی  چون  که  راداریم  پروانی  خان  عثمان  ازمحمد  هم  سخنی  است،  رسیده  ما  به 

قیمتداردرانگشترتاریخ میدرخشد 
این سخن را درصدرموضوعی آوردیم که در پیوند با مرگ شهید مظلوم عبـدالخالق در 

نظرگرفته ایم 
محمدعثمان خان پروانی، همینکه خبرشد امیرحبیب اهلل مشروطه خواهان راکه بانام 
"جمعیت سری ملی" یاد می شدند، دستگیرواعدام میکند، با این نیت که شرح حال وبدون 
تردید آرزوهای آنها را دربرخی از نشریات آنوقت هند برتانیه یی انتشار دهـــد؛ با یکتن از 
یاران خویش به نام محمد ایوب خان پوپلزایی قصد نموده بود که به دیار برود  اما درمسیر راه 
فرار ومهاجرت دستگیر شده او رانزدامیرخودکامه وخودرأی می برند  زیرا امیر مطلق العنانی 
بود که با رعایت رسم ورواج و درواقع سنت فرمانروایی مستبدانه، بایست امر ونهی مسایل 
بسیاری را خودش نظارت می نمود وفرمان الزمه میداد  هر چند در ظواهر امر ازقضات 
وشریعت وعدل وحق و انصاف خبری بود، اما همه رامطلقیت در خدمت خویش به متابعت 

واداشته بود 
 از آنجایی امیر معتقد بود که نزد خرد، مقام شاهی وپیغمبری چون دو نگین اند دریک 
انگشتری، با اطالع ازآرزوهای اصالح طلبان، باید چون مارزخم دیده بر خویش پیچیده باشد  

و درهمان حال است که برعثمان خان می تازد وبه قول غبار عتاب میکند 
عثمان خان که واکنش امیر را میدانست  ومی فهمید که درباال خانۀ افکار والهام گاه 



رد
دا

ی 
دل

م 
ه

گ 
سن

39
سیاسی او، ذره ونشانه یی ازشکیبایی وتحمل وجود ندارد؛ ومرگ را درفاصله های زمانی 

نزدیکترمیدید، در پاسخ  اوگفته بود:
" زحمت مرگ ما، چند دقیقه یی بیشتر نیست؛ ولی زحمت محاسبه با شما ابدی است       "*

 اینک پس از گذشت یک قرن ازگفتن آن جمالت فشرده وجامع، ازهردریچه یی هم 
که عثمان خان پروانی به ابراز آن ُحکم پرداخته باشد، حقیقت نهفته درآن، درخشش خود 
را نگهداشته است  عثمان خان با تمسک به باورهای دینی خویش ویادآوری وحکم تاریخ 
میتوانسته است، امیررامتوجه اعمالش بسازد وآزارهمیشه گیی را که در انتظار او می نشیند 

باز بگوید 
گذشت یک ســده از آن سخنان ومرگ عثمان خان ویارانش نشان میدهد که گرچه 
اصالح طلبان وامیر مطلق العنان ودستگاه او همه بخاک رفته اند  اما راه یافتن داوری ها 
وپذیرش نهادها وبنیادهای فکریی که اصالح امور، ترقی وتحول ومبارزه با فساد وظلم 

وبیعدالتی راخواهان اند، حرف عثمان خان رابکرسی پذیرش وتایید نشانده است 
 حتا اگر نفوذ وراهیابی آن بنیاد ها، همراه با پس گشت ها وکندی حرکت در جامعه ما 
بوده است، مساعد شدن زمینه برای گفتن پاره یی از حقایق تاریخی، درپیشرفت تاریخنویسی 

کشورما جای تردید نمی گذارد 
امروز در بسا ازکتاب های معطوف به ارزیابی و تاریخ رویداد فاجعه آمیزسرنوشت اصالح 
طلبان، محاسبه یی که باامیر حبیب اهلل خان می شود، او را گناهکاروظالم میشناسند  بدون 
اینکه باورعثمان خان را از آنسوی دیگردروجه دینی اش فراموش نماییم  همان باورداشتی 
که برای قاتل بیگناهان از لحظات نخست آرمیدن در خانۀ قبرتامجازات آن دنیا، زحمت 

ابدی را مطالبه مینماید 
اگر قبرهای پرزرق وبرق شاهانه والزام رعایت رسمی - اجباری دعا ها درحق آنهارا یک 
سو بگذاریم، تاریخ رویداد های مختلف کشورما، بارمالمتی وسرزنش کرده های ناثواب خود 

کامگان بی مسؤولیت را که بر دوش آنها سنگینی میکند بخوبی نشان میدهد 
در تداوم خونریزی های بی محابای ناشی از حضوراستبداد، بی عدالتی وبی انصافی های 

میرغالم محمدغبار  افغانستان درمسیر تاریخ   جلد اول   صفحۀ 718  *
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بسیار؛ آن دیداری راکه افغانستان پس ازرسیدن محمد نادرخان به قدرت پادشاهی مطلقه با 
کرده های جفا آمیز او داشته است، از آن حکم عثمان خان پروانی خارج نیست 

قربانیان ستم حکومتداری محمد نادرشاه وپیروانش، روزتاروز در محکمۀ عادالنۀ تاریخ 
یک بار وده بار دیگرهمنوایی دلسوزانه می بینند  و به همان اندازه، ظالمان وقاتالن محکوم 

میشوند 
از میان فهرست قربانیان آن نظام، به چهره های مظلوم وبی گناهی میرسیم که حتا 

سزاوار چند روز زندان نیز نبوده اند 
به این گزارش مامور زندان ارگ  توجه نماییم که شادروان عبدالصبور غفوری نگاشته 

است:
امروز صبح )17 عقرب 1312( مأمورسراج الدین       گفت:

»راجع به اعدام نفری قاتلین نادرشاه، وزارت عدلیه فیصلۀ خود راصادر کرد وبدائرۀ قلعه 
امراعدام آنها رسید  دیروزهمراه یک تولی عسکرعبدالخالق را بادیگرنفری که حکم اعدام 

شان برآمده بود، بردیم 
 از آنجا )وزارت عدلیه( قاضی ها ومفتی ها آمده امراعدام را خوانده       در دهمزنگ 
ازطرف قوماندان طره بازخان ترتیب گرفته شده وغرغره ها را ایستاده کرده بودند  به هزارها 
نفر از مردم جمع شده بودند  وقتی که ما رسیدیم نفری)" محکومین "( را تسلیم قوماندان 
طره بازخان کردیم  جالدهای فخری بسیاربودند  اول پدرعبدالخالق، ماما وکاکای اوراپیش 
چشم اش غرغره کردند  عبدالخالق هیچ به طرف شان ندید  هرقدرکه همراه برچه او را زدند 
وگفتند که پدرت را تماشا کن! مامایت را ببین! کاکایت را سیل کن! عبدالخالق هیچ نمی 

گفت وچشم خود را اززمین باال نکرد 
بعد از آن محمود جان رفیق او را بدار کشیدند و گفتند که رفیقت را ببین! او را هم ندید  باالخره 
بچه های غالم جیالنی خان ومولوی محمد ایوب مدیر مکتب ومیرعبدالعزیزومیرمسجدی 

ومیرزا محمدرا به دار آویختند     
پاینده محمد خان)یک تن از زندانیان( پرسید که قاتل )عبدالخالق( را هم غرغره کردند؟ 
مامورگفت، نی بابا، چند نفرمثل سید شریف خان سریاور وچند نفرمنصبداران سمت جنوبی 
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همراه خود چاقو های تیِز کمان دار آورده بودند  سیدشریف خان انگشت دست راست او راکه 

همراه آن فیر کرده بود، برید 
یکنفر چشم راست او را که همراه آن نشان گرفته بود، همراه چاقو ازکاسۀچشم اش 
بیرون کرد  یک نفر جاجی بینی او راهمراه چاقو برید  یکنفر دیگر که او را نشناختم، یک 

چاق سیاه چهره بود که  هردو گوش او را برید 
خون مثل جوی از وجود اوجاری شد ومثل یک گنجشک، جر جر می کرد  سپاهی های 
گارد شاهی با برچه های خوداو را پاره پاره کردند وبه شکل یک پارچه گوشت خون آلوددر 

خون شورمی خوردتا آخر کم کم جان داد      
پایند ه محمدخان پرسید که مرده ها را چه کردند؟ مامور گفت: پیش ازپیش جــــر 

کنــده بودند  مرده هاراسربه سر، درجرانداحتند       «* 
شکنجه وآزاری راکه عبدالخالق در لحظات واپسین زندگی خویش دید، شاید بیش از 5 
دقیقه نبوده باشد  اما پیشتر از آن انواع شکنجه های جسمی وروحی راتحمل نموده بود  او 
را شکنجه نموده بودند تاسخن مورد نیاز دولتمردان را بگوید  اما جوانی که شانزده سالگی 
را به پایان می برد، هر گزبه آن آرزوها تن نداد  لباس سپورتی را که هنگام محفل توزیع 
شهادتنامه از طرف محمد نادرشاه برتن داشت، درتمام مدت حبس، زیر شکنجه ها تا آخرین 

لحظات زندگی همچنان با کهنه شده گی هایش با خود داشت 
زحمت مرگ او که آگاهانه تصمیمی را اتخاذ نموده بود، لحظاتی بیش نبود  زحمت دیدن 
مرگ نزدیکان خانواده گی وافرادی که با او هیچ ارتباطی نداشتند، نیز لحظاتی بیش نبوده 
است  اما داوری مردمانی که برای ترسیدن وپند گرفتن جمع شده بودند، داوری بیشترین 
کسانی که صحنه های رقت بار را مشاهده  کردند؛ وکسانی که به زودی از نحوه اعدام 
عبدالخالق شنیدند، از تــــۀ دل به آن اعمال دولت ابراز نفرت نموده بودند  البته تردیدی 
نیست، همانگونه که "جالد های فخری" در سطح قاتلین بسیار بودند، در جامعه مگس های 
دور شرینی قدرت حاکمه نیز آن نوع عمل رااستقبال می نموده اند  چنین واقعیتی همواره 
وجودداشته است  چه بسا کسانی که از روی همان خوشخدمتی به نان وجای ومقامی رسیده 

اند 

عبدالصبور غفوری   سرنشینان کشتی مرگ یا زندانیان قلعۀ ارگ  ص 277  *
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سالها پیش ازخانم حبیبه صدیق چرخی، دختر مرحوم غالم نبی خان چرخی وخانم دوست 
گرامی ام آقای خالد صدیق، دربارۀ عبدالخالق سواالتی نمودم که بخشی از آن درکتاب قتل 
های سیاسی آمده است  یکی ازمعلومات ایشان این بود که عبدالخالق مانند فرزندان خانواده 
وبا ایشان بزرگ شد  پدر عبدالخالق ناظر امور خرچ ومصرف بود  عبدالخالق جوان هوشیار، 
درس خوان وعالقمند ورزش بود  با جوانان خانواده بصورت منظم یک جا به ورزش میرفت 
      عکسی را که از اودیدم، پسانتر در کتاب معتبر جناب خالد صدیق )خاطراتم( درصفحۀ 
60 انتشار یافته است  با دیدن این عکس وآخرین عکسی که از او پیش از اعدام گرفته اند، 

انسان می بیند که تا چه اندازه در معرض شکنجه وعذاب بوده است 

*  *  *

در حاشیۀ مرگ او، صحبت بر سر گذشت زمان ومحاسبه ابدی با قاضی ها ومفتی ها و 
دولتمردان بی رحم نیزاست  محاسبه باآنانی که با بلی گویی بر فیصله های بیرحمانه صحه 
گذاشتند، جان بیگناهان رادر کمال بی تفاوتی به حق انسان ستانیدند  آنهاازحکم تاریخ 
نسلهایی از مردم جامعه ما بدور نخواهند ماند  چه خوب اگر به آن رویدادهابا قصد فاصله 

گیری وگسست توفیقی حاصل شود 
آن رویداد، جوانب دیگری ازفراگیری ها برای مردم جامعه ما دارد  برای آنانی که به 
تجارب از روی نیازهای جامعه وخدمت به کرامت انسانی می نگرند؛ وبه گسست از راه 
وروش ظالمانه ومستبدانه می اندیشند، اتخاذ راه وروش متفاوت با انتخاب شیوه های عادالنه 
ومنصفانه، که رعایت قوانین مدنی راتمثیل نماید، جایگزین می شود  این نیاز به محکومیت 

شیوه های ظالمانه  ودرسگیری ازآن ضرورت دارد 
وچه خوب است که اگر دیگر باره لزوم دیدهای نادرخانی وهاشم خانی وهمه مستبدانی 

که مخالفین راسر به نیست نموده اند، از جامعۀ ما گم شود     
با گذشت 75 سال از شهادت غم انگیزعده  یی از بیگناهان مظلوم، آیا حق طلبان کشورما 
در آن سطحی اربلوغ نرسیده اند که درخواست محلی را برای انتقال استخوان های آنها نیز 

بنمایند؟
آیا بیرون آوردن استخوانهای عبدالخالق وجمعیتی از بیگناهان که در 16 عقرب به قتل 
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رسیدند، بیانگرادای احترام به حقوق بیگناهان نیست؟  ویا اینکه هنوزهم جست وجوی 
اسکلیت قربانیان استبداد منحصربه زمامدارانی ست که به نوبه شیرۀ جان مردم مظلوم را 
مکیده بودند  تشخیص اسکلیت سردار محمد داؤود خان وخانوادۀ او که مرگ شان، خود 
حاکی از بیرحمی وترس شکل دیگری از استبداد بود، با دشواری های بسیاری همراه نبود  
اگر برای تعیین وتشخیص دقیق اسکلیت او قالب های چند دهه پیش دندانهای او در آلمان 
کمکی نمود؛ جر ها وخندق هایی که پدر وکاکا ومامای عبدالخالق و ده ها تن دیگر در آن 

بی کفن دفن شده اند، نیز سزاوارتشخیص وادای احترام است      
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 صد و ده  اسل پس از رمگ

 امیر عبدارلحمان خان  

  پیرامون امیرعبدالرحمان خان مقاالت و آثاربسیاری نوشته شده است  به احتمال زیاد که 
درمقایسه با بقیه شاهان و امرای سلسله های سدوزایی ومحمد زایی، بیشترین نوشته ها در 
بارۀ او، ویژه گیهای زمامداری و رویداد های حکومت 21 ساله اش انتشاریافته اند  پنداشته 
می شود که این موضوع اهمیت خویش را ازرویداد های مهم سیاسی، نظامی  آن زمان، 
نیازهای استعماربریتانیه، وپیروزی هایی می گیرد، که نصیب حکومت مطلقۀ او شد  برخی 

ازآن رویداد های تاریخی، عبارت اند از:
تمایل نسبی درامارت امیر شیرعلی خان برای تأمین ارتباط با روسیه تزاری  تمایلی که  -

به رغم کرنشها وآمادگیها برای همنکاری با هند بریتانیه،جلوه از استقالل جویی داشت 
عدم تحمل چنان تمایل وتشبث هند بریتانیه به هجوم نظامی به منظورازمیان برداشتن  -

شیرعلی خان 
توهم شیرعلی خان در زمینۀ دریافت کمک از روسیه تزاری وبی اطالعی او از رقابت ها  -

ورفاقت های دولت های استعماری  
ضغف و ناپایداری ، و عدم استفاده از امکاناتی که  می توانست او را در مقاومت کمک  -

نماید 
مواجه شدن مهاجمین با مقاومت مردمی که امیرشان راه فرار در پیش گرفت وخآل  -

رهبری را هم ایجاد نموده بود  و درنتیجه پیدایش نگرانی وبحران 
حضور یافتن سردارعبدالرحمان خان د ر صحنه، اطمینان مهاجمین ازاو  زیرا نه تنها  -
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انتظار آنها نشسته بود ،نجات داد بلکه روش   مهاجمین را ازمهلکۀ عظیمی که در 

اوتضمینی برای  حضورحاکمیت استعمار بریتاتیه در افغانستان شد 

در نتیجه، دو منظور با هم گره خورده تحقق یافتند:

 منظورنخست، آرزوهای حکومت بریتانیه درموردافغانستان بود آرزوی استقرار حکومتی 
که منافع هند بریتانیه را پاسخگو باشد  با رقبای بریتانیه از در سازش وارد نشود  مخالفین 

داخلی آن کشوررا قلع وقمع کند  برای سرکوب ها وتحقق آن نیاز ها، قوی باشد 
منظور دومی، آرزوهای دیرینۀ قدرت طلبانه سردارعبدالرحمان بود  سردار که درکنار پدر 
و کاکا ی خویش نیزجنگهای قدرت طلبانه و ویرانگرانۀ بیشماری را دیده بود، هیچوقت از 
دسترسی به قدرت وحکومت برمردم افغانستان انصراف نمی جست هجوم نیروی استعماری 
به افغانستان ومشکالتی که با آن روبرو شدند، زمینه های مساعدی را برای وی آماده نمود 

بدون تردید امیرعبدالرحمان، با تکیه برتجارب اسالف، دریافت مکنونات وآرزوهای هند 
بریتانیه، دریافت سهم ونقش آنها درتحکیم قدرت مطلقۀ وی، برداشت ها و سیاست های 
آماده یی داشت  مانند امیر دوست محمد خان دریافته بود که اگر می خواهد به قدرت برسد 
و درقدرت بماند، الزم است که جانب آرزوهای هند را رعایت کند  و او قدرت می خواست  

پس آن همه نیازها را بایست لبیک  می گفت که گفت 
امیر درین زمینه با کمک های هند بسنده نکرد  درپهلوی ایجاد دستگاهی که خشونت 
بارترین عملکردهای توحش آمیز ورعب انگیزرا مطالبه می نمود، ازسالح وابزارموجود معنوی 

درجامعه اش نیز بهره جست  ازاحساسات متأثرازدین ومذهب، قوم وقبیله بهره گرفت 
 وبا آن ابزار امنیت آفرید  امنیتی که هند بریتانیه را خشنود نمود، دست قشربه امتیاز 

رسیده را باز گذاشت واکثریت مردم را در خاموشگاه قبرستان راند 
بدون مالحظۀ این خطوط محوری درحاکمیت مطلقۀ امیرعبدالرحمان، هرنوع بحث 
دیگری که مبتنی باشد برانتخاب گوشه های ازتشبثات او به جای نتواند رسید  بدون آن 
توجه به منظور امیر وبریتانیه، یعنی منظور انصراف از استقالل و توسل به مطلقیت شرم آمیز، 
سعی در جهت بررسی های اقتصادی و یا امنیت زمانۀ او یا از بی اطالعی وساده نگری  بر 

می خیزد ویا از دلبستگی به نمونۀ ساختار او در زمانۀ کنو نی  
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هنگامی که از دلبستگی به ساختارهای عبدالرحمان خانی سخن می گوییم، ناگفته پیدا 
تواند بود که جامعۀ ما هنوزهم با وجود آن که 110 سال ازمرگ عبدالرحمان سپری شد 
است،به ذهنیت مغایر با مطلقیت، نیازهای داخلی وبیرونی آن نرسیده است  این ذهنیت نشان 
میدهد که با وجود مرگ نماد خشونت باروزیانمند حکومت مطلقه برای افغانستان، روح آن 

هنوز در بدن راه جویی ها به ویژه راه جویی های حکومتگرانه جای دارد 
مشاهدۀ این همه نابسامانی ، فقدان توانمندی داخلی،تا آنجا که جامعه حد اقل امکانی 
برای روی پای خود ایستاده شدن خود را ندارد، با یک نظرغمخوارانه وتعمق بیشتر،حالی می 
نماید که جامعۀ ما در زمینۀ آشنایی با راه گسست از شیوۀعبدالرحمان خانی دچار بیشترین 
مشکل بوده است  این مشکل زمانی بیشتردرک می شود که برخی ازمدعیان آزادگی، تحول، 
خرد ورزی ، تعدد گرایی سیاسی ومخالف استبداد را روز تا روز بیشتردر منجالب تمایالت 

قدرت طلبانه میابیم 
 دیدن نابسامی های موجود درکشورما آن هم پس از 110سال از مرگ امیر عبدالرحمان، 
آشکارمی سازد که آن هم جوشی قدرت طلبی داخلی وتمنیات بیرونی دارندۀ چه عواقب 

مصیبت زایی اند   

 اول اکتبر2011
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�ل افغانستان
� ���لا
���ت
ت
��س��� پس از93 اسل ازحصول ا

18 اگست، سالروزکسب استقالل افغانستان از استعماربریتانیه نام گرفته است  اگر در 
اینجا ازچگونگی وچرایی تعیین 18 اگست نیزبگذریم؛ اهمیت بحث وتأمل روی کسب 
استقالل و پیامد های آن، همچنان پابرجاست  با گذشت زمان، تأمل روی کسب استقالل، 

پرسشها وعناوین دیگری را نیزبه بحث موضوع افزوده است  از جمله:

الف:
چرا وچگونه استقالل افغانستان از دست رفت؟  -
عوامل و زمینه های مساعد داخلی وخارجی برای موفقیت استعمار کدام ها بودند  -
چه پیامد هایی را با خود داشت       -

ب:
کدام عوامل وزمینه ها، آرزوی کسب استقالل را متحقق نمود  -
افغانستان پس از کسب استقالل کدام محرومیت ها و محدودیت های پیشین یا زمانۀ  -

کسب استقالل را پایان داد 
چه نگرش ونتیجه گیری از اصالحات در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در  -

دورۀ شاهی امان اهلل خان، داریم 
آیا لغزشهای شاه وادارۀ او با توجه به نقش مثبت و دستاوردهای زمانۀ او؛ به درستی در  -

ترازوی انصاف و نقد راستینه و وارسی دقیق نهاده شده اند 
محدودیت های اجتماعی، تاریخی در برابر اصالحات او چگونه کارکردی را به نمایش  -

نهادند

ج:
ویژه گی های "استقالل" ادعایی ما درچند دهۀ پسین کدام ها اند  -
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- آیا درزمان حضورقوای نظامی کشورهای خارج درافغانستان ودست باال داشتن آنها، 
سخن از استقالل داشتن؛ در واقع گونه یی از مغشوش نمودن مفاهیم استقالل، خود ارادیت 

و واقعیت زیردست بودن، و وابسته به غیر بودن را با خود ندارد 
- آیا زمینه هایی ازدست رفتن توان داخلی و دست باال یافتن کشورهای بیگانه در امور 

افغانستان، به درستی سنجیده شده است      
برخی از این پرسشها وعناوین مورد نیاز بررسی و نقد درست تاریخ، طرف توجه قلمزنان 
عالقمند قرارگرفته اند  اما تصور میشود که هنوز جای بحث ونتیجه گیری متمرکزتر خالی 

باشد 
دلیل آنرا دردو مورد میتوان نشانی نمود:

نیازهای  از  بوده است  افغانستان، متأثر  ازطرف حکومت های  1-تجلیل سالروزاستقالل 
سیاسی- حکومتی  ودرتابعیت ازآن تکرارسخنان رسمی، سطحی وحتا جعل آمیز وفاقد درس 
اندوزی که همواره به تکرار نشسته اند  سالیان حضورقوای شوروی درافغانستان و گسترۀ 
صالحیت شوروی در افغانستان  را به یاد بیاوریم  محافل تجلیل ازسالروزاستقالل مانند بسا 
موارد دیگر، زمینه های تبلیغاتی دراختیار زمامداران ونشریات زیرنظر آنها بود به منظورحمله 
به رقبای شوروی  اما هرگز ازآنان سری درگریبان فرونرفت تا بیندیشد که استقالل شما 

وحکومت تان درکجاست 
تاریخنگاری و معطوف به کسب استقالل که خارج  ازنوشته های گسترۀ  2-دربسیاری 
ازچارچوب حکومتی بوده اند، ستایش استقالل بدون مکث وتأمل به فرایند چند دهۀ پسین 

سایه داشته است 
این است که امروز از تبیین جامع ودقیق مقولۀ استقالل وفراز وفرود آیی اثرات ونتایج 

بهره مندی از آن محروم هستیم 
هنگامی که دریک جامعه نیروی داخلی توانمندی آنرا ندارد، که ظرفیت موجود شناخته 
شده ونهانی را بسیج و روی پای ایستاده نماید؛ ویک قدرت جهانی میخواهد واکنش علیه 
تروریسم یا مشخصتر، علیه رویداد تروریستی 11 سپتامبررا به یکی از کانون های مهم آن 
یعنی افغانستان متمرکز نماید؛ هنگامی که رئیس حکومت افغانستان را نخست همان کشور 
یا ایاالت متحدۀ امریکا انتخاب وبه افغانستان میفرستد،       باید در پشت آن واقعیت ها، 

زمینه های تداوم از دست رفتن استقالل را دریافت 
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وهنگامی که با آشکارا شدن جلوه های خروج قوای خارجی، دغدغۀ خاطراکثریت مردم 
افغانستان این است که پس از خروج قوا چه حالی بر سرشان خواهد آمد؛ جامعۀ نظاره گر ما، 
نیاز بسیار به پاسخ یابی برای پرسشهایی دارد که گم بودن سیمای استقالل حالل راتوضیح 

میدهند 
دسترسی به این مأمول زمانی میسر است که در چنین روز وهر باری هم که پیرامون 
استقالل سخن میرانیم ویا مینویسیم، نبود استقالل را به جای استقالل عوضی نگیریم  
ابراز کنیم که داشتن استقالل، آن هم  برداریم  بی پرده  نبود استقالل  ازستایش  دست 
استقالل توام با حفظ مراودات احترام آمیز متقابله با بقیه کشورهای جهان، ضرورت مهم 
رشد حیات اجتماعی واقتصادی  افغانستان است، اما ما از آن محروم وبی بهره هستیم  ما 
باید پدید آیی چنین وضعیت رابیابیم، به نکوهش بگیریم وبا نسلی ایجاد مرز نماییم که زبان 
شان گاهگاهی نام افغانستان را دارد اما سر و دل شان حکایتگرموقف آن قشر پدید شده در 

چند دهۀ پسین است که وابستگی  و "استقالل" فریبکارانه را موعظه نموده اند 
تجلیل نود و سومین سالروز استقالل 1919  وتجلیل ها ومباحثاتی که پس ازاین درحول 
چنین موضوع، صورت خواهد گرفت، با د رنظرداشت این واقعیت ها احترام استقالل را 

برآورده تواند کرد 

*  *  *
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پیام هب مناسبت سی ومین اسل شهادت 

مو لا  ان بحرالدین ابعث

 دوستان ارجمند؛ انجمن پاســـداران فرهنگ آریانا، سالم میفرستم 
 اطالعیۀ شما را به مناسبت یاد از شهید بحرالدین باعث دریافت داشتم  پیش ازهمه، باید 
بی تعارف بگویم که هنگام احساس سخن گفتن و ابرازهمدردی با یادوارۀ یک تن ازقربانیان 
استبداد، کمبود اطالع الزمه پیرامون جزییات زنده گی آن شهید مظلوم نیزبرایم به گونۀ رنج 
آمیزی محسوس بوده است  برای کاهش این کمبود، چشم به راه انتشار فراورده های عزیزانی 
هستم که دست اندرکارمعرفی شهید باعث هستند  اطالع ازین کوشش، امیِد شناخت بیشتراز 

زوایای فکری وسیاسی؛ وابعاد شخصیت موالنا باعث رادرمن زنده نگه میدارد  
اماتا آنجایی که به اطالعات وچنــد خاطرۀ من دررابطه با نام آن شهید برمی گردد، 

نکاتی را میاورم:
  نخستین بار، درزمستان سال 1354 خورشیدی بود که اسم او را اززبان یاران بزرگواری 
شنیدم  یارانی که تا چندی پیش از آن زمان، باوی تماسهای نزدیکتری داشتند  باری یک 
تن ازآن سروران جان باخته، که خود نیزپسانترقربانی ستم تیغ خشم آلود استبدادی شد، در 

پیوند با موضوع و سخنانی که به برخی از جوانان سیاسی معطوف بود، گفت: 
 " به گفتۀ موالنا باعث، جوانان اطو کرده      "

 این سخن، زمینۀ ارایۀ اندک گزارشی را فراهم آورد که به "نشست شمالی"، درنزد 
معدودی ازفعاالن شهرت یافته است 

حاشیه وار بگویم؛ نشستی که درآن، بحث و برداشت ها از ماسکوو پکن بیشتر سایه 
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داشته است تا مسایل دیگر  زیرا درحوزۀ بحث مسایل ملی، شرکت کننده گان موقفی راکه 
درآن زمان بسنده به نظر میرسیده است دارا بودند  مقدمات چنان نشستی راانتشار یک جزوه 

و چند دیداروتفاهم پیشینه فراهم آورده بود 
 انتشار نشریه یی زیر نام"با طرد اپورتونیسم درراه انقالب سرخ به پیش برویم" از "گروه 
انقالبی خلقهای افغانستان" وطرح مسایل ملی وقومی درآن، موجـــدتحرکات جدیدی شده 

بود، که نشست شمالی یکی از نتایج آن بود  
شهید دکتورفیض احمد، مسؤول آن گروه، پس از دیدارهایی باشهید داؤودسرمد، با شهید 
عبدالمجید نیزبه تفاهم رسیده بودند  مجید شهید، یادداشت های خویش را زیرنام یادداشت 

های پنجگانه، که از آن صحبت هابرداشته بود، چند سال در اختیار داشت   
روابط مجید شهید با مسؤوالن "محفل انتظار" که پس ازفروپاشی" گروه پسمنظر" )مرحوم 
انجنیر محمد عثمان ومضطرب باختری – فعالً باتخلص نگارگراز مسؤوالن شناخته شدۀ 
آن بودند( نزدیکتر شده بود، بدنبال نشست شمالی به سردی گرایید اما هیچوقت به گسست 

تماسهای شخصی وحسنۀ اوبا محفل انتظار نیانجامید 
گفته شد که محمد طاهر بدخشی برآن مواردی از جزوۀ با طرداپورتونیسم که دردفاع 
چین قرارداشت، انگشت اعتراضی گذاشت ولحن سخن اش نیزتند بود  در مقابل فیض احمد 
به بدخشی اعتراض نمود که شما موضع ضد"سوسیال امپریالیسم شوروی" ندارید  درجلسۀ 
دیگر، شهید حفیظ وشهید موالناحضور نیافتند  بحث بازهم میان دوتن بدخشی وفیض احمد 
بود  مجید شهید در تصور ادامۀ بحث وجلسات دیگر بود  که دفعتا ً برخوردی تند وتشنج 

آمیزبه نشست پایان داد 
 در بارۀ سخنان تند وتشنج انگیزگفته شد که:

 محمد طاهربدخشی، به دکتور فیض احمد گفت: " آغاجان ! خانۀ »شاه خیلی« خبر 
ندارد، خانۀ »عروس خیلی« َدنگ وُدنگ است "

فیض برافروخته شده گفت: "باذخیره های سوسیال امپریالیسم صحبت کردن مشکل 
است     "

 در حالیکه ازشرح بقیه گزارش ها درینجا معذور هستم، دررابطه با موالنا بعدها شنیدیم 
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که رژیم داوؤد خان، او وچند تن از یارانش رادربند کشید 
ازگونۀ قایل شدن  او شنیدیم، حاکی  افکار واندیشیده گیهای  پیرامون  بارها  آنچـــه 
اهمیت به ویژه گیهای جامعه وروان مردم بوده است  اهمیتی را که او وهمه اندیشمندان 
ومبارزان در نقش عامل قومی وملی در افغانستان قایل بودند، در روشنی حقایق و بروز 

رویدادهای جامعه بیشتر قابل درک  است 
حتا منکران وجود تبعیض وبیعدالتی قومی نیزنخواهند توانست انکار کنند که این عامل 
نقش مهمی در جامعۀ ما داشته ودارد  مقام موالنای شهید را که چند دهه پیشتر به آن درک 

رسیده بود، باید ارج نهاد 
*  *  *

 باردیگر، درتابستان سال 1357 خورشیدی بود که در پغمان، در منزل عزیزی که اکنون 
سردرنقاب خاک برده است، از زبان اعظم دادفرکه در شعبۀ عقلی وعصبی شفاخانۀ علی 
آباد خدمت میکرد واکنون وزیرتحصیالت عالی دولت جمهوری اسالمی افغانستان است، 

شنیدیم که: 
" موالنا باعث، بستری شده است  چادری پوشی نزدش می آید  درگوشه یی آهسته 

آهسته صحبت میکنند  فکر می کنم موال نا می پََرد      "
 چند روزی سپری نشده بود، درمیان محافل سیاسی شایع شد که موالنابحرالدین باعث 

ازشفاخانه وچنگ دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، فرارکرده است 
دژخیمان مغرورومستبد که از آغازین لحظات طلوع غم انگیزخویش به بگیر وببند وبکش 
عادت کرده بودند، چونان مارزخمی در پی شکاری شدند  برای "جبران" عمل نجات دهندۀ 
موالنا، دوکتوراسعد احسان غبار رابه بند کشیدند  زیرا زمینۀبسترشدن موالنا را در شفاخانه 

فراهم نموده بود 
می گفتند، دوکتورغبارازشخصی که واسطه شده بود تا موالنا رادرشفاخانه بستری نماید، 

هرگزنام نبرد 
که  بود  ازآن  حاکی  خبری  روز،  های  وگزارش  خبرها  درمیان  روزی  گذشت،  مدتی 

: "موالناباعث راگرفته اند "      
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اینک با گذشت سه دهه از شهادت موالناباعث، سوگمندانه می نگریم که عزیزان وقافله 
ساالران بی شماری را، دستان شکنجه گروفرمان بردار ایده آلهای خودرایانه، ازکاروان های 

محافل سیاسی، ربوده  وبه کام مرگ برده اند   
دوستان، با توجه به فقدان اطالعات الزمه دربارۀ موالنای شهید، صالحیت ابرازنظر 
بیشتررا به خود نمیدهم  اما آنچه در ابرازموضوع شهادت او وکلیه قربانیان نظام خود کامه، 
گمانی برجای نمی گذارد، اینست که موالنا ودیگران به علت داشتن برداشت ها وافکاروعقاید 
مختلف در زمینه های اجتماعی واقتصادی وفرهنگی       به شهادت رسیده اند  ازینرو، درگام 
نخست وبیش ازهمه به معرفی گسترده ی آن استبداد نیاز داریم که حزب دموکراتیک خلق 

افغانستان نماد آن بود 
پرچم، سازه  شاخۀ  یافتن  بلند  ودست  افغانستان  به  شوروی  باتجاوز  که  استبدادی 
اصطالح  تاریخی، به  های  خواستگاه  دریافت  رادراختیارگرفت   وابزاربیشتری  ها 
ازجانب  عقاید  افکارووزش  موج  از  آگاهی  همواره  آن،  وفرهنگی  ایدیولوژیک، رهبردی 

شورویی ازمیان رفته و وضعیت اجتماعی کشور ما  وشکل گیری آن راالزامی قرار میدهد 
 درین راستا، توجه به مسایل ملی وقومی وبازتاب آن درمحافل مختلف آن وقت نیزحایز 
وقومی  ملی  مسألۀ  ومنجمله  ازمسایل  ومتفاوت  جداگانه  دیدهای  همان  است   اهمیت 
درافغانستان بود که در بستر رویش بی تحملی وبیگانگی با فرهنگ تحمل، به جنایات 

ضدبشری ابعادگسترده تری بخشید 
وبازشناسی  نقد  شناسایی،  شایستۀ  سزاواربازنگری،  جنایت،  آن  قربانی  باعث،   موالنا 

وارسته از هرنوع تعلقات مانع شونده وشناخته شده را دارد 
که  شناختی  شود   بهترشناخته  او  موقفی،  اگردرپرتوچنان  بود  خواهد  مسرت  جای 
درکوششهای ادامه دهنده گان ونقد حال خود، اثرمثبت بگذارد  شناختی که شامل تشخیص 
خواستگاه افکارخونریزانه نیزباشد وبه محکومیت همه ابعادستم واستبداد عطف کند  درین 
راستا به گواهی آگاهان تاریخ ِ رویدادهای بیش ازسی سال، نباید گمانی برجای بماند که 

موضعگیری علیه نظام ستم آمیز وستم آفرین شوروی درست بوده است 
همچنان که مخالفت با شوروی  ازموضع جانبدارانه ازجمهوری مردم چین وپذیرفتن 
سیاست های آن کشور باچشم وگوش بسته، نتایج زیانمند خویش را به اثبات رسانیده است  
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بدون الزام سر برآستان دیگران فرو بردن ویا به سخن پوست کنده تر، بدون الزام دنباله 
روی حقیر ازپکن که درماهیت نظام خویش هیچ برتریی از شوروی نداشت و ندارد، درآن 
حوزه ازبرداشت درست بوده است  آنچه که پس ازسیاه روزهفت ثوربدرستی زیرنام مشی 

مستقل ملی در موضع بخشی ازرزمنده گان عزیز تجلی یافت 
تجارب نشان داد، فجایعی را که حزب دموکراتیک خلق افغانستان درکشورما مرتکب 

شد، پیوند ناگسستنی با عالیق سیاسی وخواستگاه مشترک با شوروی از میان رفته داشت 
 موالنا باعث وهزاران دیگر، قربانی لزوم دیدهای نظام فکری وکارکردهای ظالمانه 

وآسیب زای چنان استبداد وستم مضاعف نیز هستند 
تصور من این است که با نقد سیاسی وتاریخی سی سال پس از مرگ آن شهید و با توجه 

به نکات باال، زمینۀ یک بررسی جامع وآموزنده نیزفراهم می آید 
دوستان، چند جمله یی را هم می خواهم  با توجه به انتظاری که از محافل یادبود برای 

شهدا میتوان داشت، به عرض برسانم:
نباید به نشان دادن جانب توحش استبداد که عزیزان بیشماری را به شهادت رسانیده 

است، بسنده نمود وشهدای مورد نظرخویش رادر هاله یی ازتقدیس معرفی کرد 
را  نباید تصوری  پذیرنیست   آنها بحث  زنده گی  راایجادنمود که گویا   نباید تصوری 
القأنمودکه شهدا وقربانیان استبداد، دارندۀ افکار واندیشیده گیهای صد درصد درست بوده 
اند  بلکه با گسترده گی وژرفنای نقد سیاسی اشکال مختلف استبدادی را که جامعۀ ما دیده 
است، آنها را نیز با توجه به فراورده های فکری و واقعیت زنده گی ونشان دادن دستاودرها 

ویا اشتباهات شان درمحک سنجش بگذاریم 
رعایت این شیوه، سبب خواهد شد که پیشکسوتان سیاسی کنونی وآینده، تصویر روشنتر 

ازافکار واعمال ستمگری وقربانیان اندیشمند آن داشته باشند 
روان موالنا بحرالدین باعث که قربانی یکی از اشکال  استبداد گردید شادباد                

با طلب آرزوهای نیک  

   چهارم دلو سال 1387 خورشیدی 23 جنوری 2009 میالدی
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عبدارلحمان ژپواک تبعیدی نبود؟

پس از مرگ شادروان پژواک نوشته یی )که به احتمال زیاد از جناب دوکتور عزیز سراج 
بود( خواندم که آن مرحومی در آغاز تحصیل دانشگاهی چندی به فراگیری طب مشغول 
شده بود، اما کششی بسیار به سوی ادبیات داشت  جناب دوکتور سراج ویرا تشویق نمود که 

راه دل خویش را انتخاب کند  )با استفاده از حافظه این جمالت را نوشتم (
زنده گی بعدی پژواک نشان داد که به عنوان دیپلومات و با اشغال کرسی نماینده گی 
افغانستان، آنهم با سالهایی از حد معمول بیشتر و به عنوان سراینده یی که منظومه هایش 
باری از مسایل اجتماعی و دلتنگی ها را نیز دارد، روزگاری را سپری کرد  و نوشته ها و 
کنفرانسها و مصاحبه هایش پیرامون اوضاع و حاالت افغانستان اشغال شده از طرف اتحاد 
شوروی از میان رفته، حاکی از آن بود که آن انسان با سرفرازی در موضع مخالفت با 
اشغالگران و دوستی با وطن و رهجویی و بیرون کرد افغانستان از بحران به گونه که بدان 

باور داشت، قرار گرفت 
تردیدی ندارم که قدرتمندان و تصمیم گیرنده گان جهانی و منطقه ای که با هوا وهوس 
و آرزوهای خویش شخصیت سازی از چهره های مورد عالقه و شخصیت زدا و مشکل 
تراش برای چهره هایی که بلی گویی نبودند، پژواک را نیز موقع تاثیر گزاری بیشتر ندادند  
بازهم از حافظه مدد بگیرم که طی نوشته یی خوانده ام که پژواک از زمامدارانی که تصمیم 
گرفته بودند او در خارج بماند، خواهش کرده بود که به وی کاری در داخل افغانستان بدهند  
اما تصمیم چنان بوده است که او دور از وطن باشد  درین باره که از تبصره و تامل جداگانه 
بدان، البته در فرصت دیگر؛ بعید به نظر نمی رسد که جوانب دیگری از زنده گی سیاسی 
پژواک و نگرانی دولت وقت روشن شود  اینجا اینقدر میشود گفت که نوعی تبعید او را 
همراهی کرده بود واگر در داخل افغانستان، در عرصه ادب مشغول می بود، زمینه های کار 
کرد، رشد و تأثیر گذاری بسیاری میداشت  با تمام این اجبار به آن وظیفه دور از وطن که 
سالها به درازا کشید، مرحوم پژواک به کار شعر و ادب، یا آنچه کار دلش بود، مشغولیت 
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نیکویی داشت 
باری هنگام ورق گردانی به موضوع بازتاب حقوق نسوان در شعر فارسی، به شعری از او 
برخوردم که عنوان حقوق نسوان را دارد  من آن را در پایان این تذکر می آورم و آرزو میکنم 

که گواهی هم غرض احترام به مقام مادر باشد 

حقوق نسوان

بسی سخن کزو کار ملک ویران است
یکی از آن سخن اندر حقوق نسوان است

سخن نه بر سر مرد و زن است از پی جنس
سخن شناس نه ای جان من سخن آن است

نه هر که مرد نباشد، زنش توان گفتن
نه هرکه زن نبود در شمار مردان است

خطا بود اینکه بود مرد در مثل خورشید
نه زن درست به تشبیه ماه تابان است

که زن نکرده زمرد استعاره نور وجود
فروغ هستی هر روز نو ریزانست

دو دست داد از انسان که پیکر انسان
دو دست پیکر کشور زنان مردان است

نه آن که راست شناسی یکی و چپ دیگری
دو دست هستند یکدست این ویک آنست

بهر دیار که رفتم اگر دیاری است
که فرق بین زن و مردان نه زینسانست

چو مرد بی خرد افتاده زن شده عاطل
اگر نه زن داناست مرد نادانست؟
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سخن ضعیفتر از آن نمی شود که کنی

که آن ضعیفتر از این و این قوی تر از آن است
در آن دیار که زن را ضعیف میدانند

ضعیف بودن زنها زضعف مردان است
که فرض گیرم باشد چین ضعیف و قوی

که فرض کردن گاهی اساس برهانست
ستم روا نبود بر ضعیف تر از خود

که بر ضعیف تر از خود ستم بس آسانست
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  دکتورعبدارلحمان  

نسیم اسیر
  و     محمد 

 چند تذکر:

متنی که درپایان مطالعه می شود، گزارشی است ازسخنان شادروان عبدالرحمان محمودی 
واحساس وبرداشت نویسندۀ آن  نویسندۀ گزارش شادروان غالم عمرشاکر، خود از زندانیان 
ویاران مخلص محمودی بود  از آنجایی که درمتن قلمی، تنها امضأ نویسنده وجود دارد نه 
نام او؛ و همچنان مبهم بودن پاره یی از نکات برای  خوانندگان محتمل به نظرمیرسید، خود 
را محتاج طرح چندسوال و طلب توضیحی ازجانب دوست ارجمند، آقای نسیم اسیردیدم  
پاسخ جناب اسیرکه عنوانی نگارندۀ این سطورمطالعه می شود، به روشنی موضوع کمک می 

نماید  بنابر آن، سپاسگزار ایشان بوده وابراز امتنان بسیاری دارم 
عنوان نبشته ازطرف ویراستار انتخاب شده است و دو پارچه شعرجناب اسیر که طرف 

عالقه وتبصرۀ شادروان محمودی قرارگرفته،  به گونۀ پیوست در آخر متن آمد 
انگیزش انتشاراین متن افزون براهمیت پاسخگویی به نیازی که به اسناد تاریخی داریم، 
این هم است که تهیه کنندۀ صحبت غالم عمر شاکر، آن را درمحضرمحمودی بازخوانده و 
از نظر او گذشتانده است  واین ویژه گی، با آن برداشت ها وارایۀ تصویرهای متفاوت است 

که پس ازمرگ و یا درغیاب شخصیت ها صورت انتشار می بینند 
 متیقن هستم که دیداربا زنده گی عبدالرحمان محمودی؛ ازمنظرستیزبا عقب مانده گی، 
به  وتکیه  استبداد وبی عدالتی،  با  داشتن روحیه واحساس مردم دوستی، عدم سازگاری 
اندیشیده گی های واقعبینانه،  او را در کمال بزرگواری تصویر میکند  محمودی از معدود 
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چهره هایی چند بُعدی درکشورما است  شنیدن نام او برای نسلی که ازدریچۀ ضرورت تأمین 
عدالت به او دیده وشاهد کوشش های صادقانــۀ او بودند، چه سردرنقاب خاک کشیده 
باشند، ویا برف پیری بر سرایشان نشسته است؛ مردم دوست پرتالش وستمدیده یی بی باک 
ونستوه بوده است  اما با دریغ که گذشت زمان، تعبیر وتفسیر ازآن مبارِزضد استبداد وطالب 
عد الت، دستخوش تفاوت ها و ارزیابی های متفاوت چه بسا سلیقه یی هم شده است  
نبود کارتوضیحی الزم ودورازچشم ماندن پاره یی ازمدارک واسنادی که ُمعرف شایستۀ او 
میتواند باشد؛ دیدن بخشی از فراورده ها ی فکری وقلمی او؛ ومحروم بودن ازدسترسی به 
بقیۀ مدارک، تعلق نزدیکان او به شعلۀ جاوید، بخشی ازعلل برداشت های متفاوت شد  حتا 
جریدۀ ندای خلق که قسمتی ازآرزوهای سیاسی جمعیت تحت رهبری او را بازتاب میداد، از 
طرف تعداد معدودی ازعالقمندان چند دهۀ پسین نگریسته وخوانده شده است  چه رسد به 
اینکه به ترجمه ها، یادداشت ها و مقاالت متعددی که انتشار نیافته اند، دسترسی بوده باشد 

با این همه گمانی نتوان داشت که  کمبودهای پژوهشی ونارسایی های معرفتی در بارۀ 
او، هرچه باشند، تأثیری به این جای یافتن نام نیک و آموزندۀ او درتاریخ نمی گذارد  نقش 
راستین، بزرگ، پرابهت واحترام برانگیزی که دکتور محمودی درتاریخ کشورمانصیب شده 
است، با مطالعۀ مدارک بیشتر؛ بهتر درک تواند شد  مهم این است که اندیشیده گیهای او را 

بیابیم  همانطوری که محتاج شناسایی بقیه شخصیت های صاحب اندیشه وعمل هستیم 
سخن بیشتر را در مقدمۀ » مناظره« یا یکی از نبشته های داکترمحمودی که در زندا 
ن نوشته است، آورده ام  نبشتۀ »مناظره« او بعد تربه نشر میرسد  زیرا متنی را که ازوقت 
انتشار)اوایل دهۀ پنجاه خورشیدی( نزد خویش دارم، صورت تایپ شده است  درحالی که 

آرزو داشتم، متن قلمی راببینم 
 متنی که در پایان انتشار میابد، گام کوچکی است درراستای شناختن بیشتر وبهتر او 

 سخن آخر اینکه محفل ویژه یی پیرامون او، به بسا نا خوانده ها ونا گفته ها نیزمحل ابراز 
تواند داد  ازین رو چشم امید به دایر شدن چنان محفلی نیز در راه است 

نصیرمهرین
جون 2011
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نامۀ توضیحی جناب نسیم اسیر

به مهرین عزیز
بعدازعرض سالم و محبت، اززحمات خستگی نا پذیرتان در روشن شدن گوشه های 
تاریک تاریخ وطن، نه تنهامن؛ بلکه همه دوستداران وطن سپاسگزارهستند  موارد مورد 

نظرتان را ذیالتوضیح میدهم:
1: غالم عمرشاکرنویسنده ء این متن که خود زمانی نامه نگار روزنامه اصالح بود، ازجمله 
محبوسین وباداکتر صاحب بزرگ درزندان تماس نزدیک داشت ومن ایشانرا بعد ازرهائی 
وطندوست،  او مرد  داراالمان   درعالءالدین  شان  منزل  در  حتی  دیدم،  ازنزدیک  چندبار 
سفرهای  به  نظر  متاسفانه  بود   سیاسی  بنیادی  تحوالت  و  وطن  اعتالی  به  عالقمند 
مکرروظیفوی درآریانا مخصوصا سفرهای طوالنی ماموریت درخارج، سلسله تماسها ازهم 

گسست  متاسفانه فوتوی یادگاری ازایشان هم ندارم 
2: نفررابط من باجناب داکتر صاحب بزرگ، مرحوم عبدالغفورمنجم زاده سردواسازشفاخانهء 
محبس دهمزنگ بود، که درابتدا پیام شفاهی و بعد، این نوشته رابمن رسانده ودرنهایت 
وسیلـه ء مالقات این عاجز باداکتر صاحب درشفاخانه محبس شد که مرد خلیق، نجیب 
وبسیاروطندوست بود  درشناخت شان همینقدر میدانم که دربابای خودی کابل سکونت داشتند 
ومیگفتندپدرشان منجم است ویک برادر شان که نامش  فراموش شده، یکی ازمتعلمین 
مکتب نجات )به تعبیر آنوقت( یا امانی امروزواز فوتبال بازان معروف بود  قسمیکه نوشتم، 
درقدم اول ازروی احتیاط بامن شناسائی پیداکرده، استمزاج کرد که آیا حوصله ء پذیرش 
نوشته یی از داکتر صاحب را دارم وبعد وسیله مالقات درشفاخانه شد وهنگام صحبت که 

دوساعت ادامه یافت، تنها او باما نشسته بود 
3: انگیزهء عالقمندی داکترصاحب بزرگ انتشار دوشعرمن به عنوانهای »اعالم دیوانگی« 
و»گلگون کفن«درروزنامهء انیس بود که به مدیریت مرحوم محمد شفیع رهگذرانتشارمیافت  
نقل اعالم دیوانگی خدمت شما موجود است وشعرگلگون کفن راهم که چند بیت آن درمتن 
نوشته نقل شده است به ضمیمه  این نوشته تقدیم می کنم  نشر چنین اشعارنیمه انقالبی 
درشرایط اختناق آمیزآن زمان جرئت وخود گذری زیاد بکار داشت که مرحوم رهگذر این کار 

را انجام داده بود       
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نویسنده : غالم عمر شاکر

ویراستار:  نصیرمهرین
تایپ از روی متن قلمی: نصراهلل محمودی

زمان: ثور 1332خورشیدی
محل:  زندان دهمزنگ کابل

"نهال هایی را که با خون دل آبیاری کرده بودم اکنون به چشم سر می بینم و به گوش 
دل میشنوم، که به بار آمده و یکی ازین نهال ها، که ثمرش کام ما را شیرین می سازد، 

نسیم اسیر است "
حضرت عالمهء بزرگ و پیشوای معظم من، درحالیکه در بستر بیماری افتاده و در آتش 
تب میسوخت، نسیمی وزید واز ورای آن، نوای شورانگیزاسیری را که بوی آزادیخواهی و 
نهضت طلبی استشمام میشد، استماع فرمود  این فغان پرشورواین فریاد جانبخش مانند 
مضرابی، تاروپود وجودش را به اهتزاز آورد و درارکان حواسش ولوله افگند   بی اختیار از جا 
برخاست و به روی بستر تمکین کرد؛ وبه این ریزه خوار خوان فضل و دانشش که بند بند 
وجودم در بند او بنداست و احساس و مشاعرم بنده این بندّه حقیقت است ،شرف بخشود که 
عقد گهرا را به رشته کشم وآنچه از حنجره صاف وصمیمی اش »که چون قلقل مینا نشأ 
بخش و زدایندۀ خمار بیخودی وتنبلی و کاهلی است« بیرون میشود ودر صفحۀ  کاغذ بریزم 

و بآن ا سیر غم، نوید فرحت وخوشی ببرم و زبان حال بگویم که:
  گرچه منزل بس خطرناک است ومقصد ناپدید     

لیک راهی نیست کو را نیست پایان غم مخور
و ملتفت باش که:

 در پایان گر بشوق کعبه خواهی زد قدم        سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور
هنوز درتجسس قلم و کاغد بودم، که بی اراده توسن طبع گستاخ من لجام از دهن 
گسست ودر عرصۀ جسارت به جوالن آمد و مباحثۀ مختصری بدین نحو در بین من و 

پیشوای بزرگ رخ داد:
 گفتم:
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بزرگوارا ! نسیم درهیچ قید وبندی نیست وکوچکترین منفذ، راه آزادی را بر وی باز میکند 
ومانند اجسام لطیفه از ورای هزاران موانع میتواند عبور کند ومشام جان نهضت خواهان 
حقیقی و میهن پرستان صمیمی را تازه سازد  پس چگونه ممکن است این نسیمی که جهان 
جهان و عالم عالم روایح عطر آگین را از بستان آزادی و آزاده گان و آن بستانی که خارهای 
گلبنش  به سان سوزن ادریس جیب ودامان دریدۀ ما را وصله میزند و پارگی های قلب 
وجگر ما را رفُو میکند، اسیر باشد ؟ آنهم اسیر غم؟!  آنکه نسیم است ودیگر اسیر نباید باشد!  

ولی:
        رهبر و   سر دسته خیل   جوان               قائد  و اعجوبۀ   مهد   آریان

        پیشوای خلق و صنف     رنجبر             حضرت عالمه محبوب بشر
        آن غضنفر خوی وآن هردلعزیز              آنکه با ظلم و ستم دارد ستیز
        آنکه   ملت دین   و   آهینش بود            مهر  ملت در  شرائینش بود

     نور  چشـــم   ملت  افغـانیان               عبقری خطۀ  افغا نســـتا ن
مجدداً به خود حرکتی داد و درحالیکه از شدت حرارت، آتش تب از رخسارهایش زبانه 
میکشید و قطرات مروارید وار سرشک از فرط شوق از چشمان نافذ وحقیقت بینش مانند دانه 
های لولو، درحریم غدارش می غلطید و به سیمای ملکوتی اش منظره می بخشید، که خیال 
میکردم غنچه گالبی است، که بر روی گلبرگهای آتشین شبنم سحری نشسته وعقد پروین 

از هم گسسته باشد به من خطاب کرد و فرمود که:
  عزیزم! نور چشمم!  حقیقت همین است که تو میگوهی و نباید نسیم اسیر باشد، ولی 
ملتفت باش، که این نسیم مورد بحث ما در موقف عاشق قرار گرفته، نه درموقعیت معشوق 
و بنابرآن نسیم عاشق پیشه همیشه باید اسیر زنجیر گیسو و حلقه های دام کاکل بت زیبای 
آزادی باشد و باید درینجا کلمه اسیر را پابند معنی کنی نه محبوس  زیرا معنی لغات وکلمات 
تابع مطلب باید باشد  پس با این استدالل، این  نسیم جانبخش پابند آزادی است، پابند 
شرافت و ناموس است، پابند یک تمدن و تعالی حقیقی است، نه نمایشی  پابند یک مساوات 
مطلق است، او می خواهد که نوع بشر بدون فرق و امتیاز یکسان از مواهب طبعیت استفاده 
کند، او قاتل ارتجاع است، اومعتقد است که فقر وغنأ  دوچیز متضاد است  و همین دو نقیض 
است که به اصطالح منطقیون به هیچ صورت با هم جمع شدنی نیست و  تا این بساط هموار 
است محال است، که گلیم بدبختی جمع شود  او اساس کامیابی ها را درمبارزۀ صنفی میداند 
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وتا شعور صنفی بیدار نشود محال است، که شاهد کامیابی را به برکشیم و من ازاین ناله و 
فغاِن اوچنین استنباط میکنم، که هنوز لگام ارتجاع به دهنش نخورده و هنوزگردن برافراشته 

اش زیر یوغ خادمان استعمار خم نشده و آینده هم  یقین واثق دارم که:
   دنیا اگر دهند نجنبد زجای خویش      

  او ایده آل مقدسی در سر می پروراند وهیچ قوتی ممکن نیست او را از این جادهء 
مستقیم منحرف سازد  پس با این عقیده باید او خواهان یک انقالب فکری باشد زیرا او 

فریاد میکند که:
     حرفی، تکلمی، سخنی، آه وناله ای         ای طوطی سخنورشکر شکن برآ

و باز بلند تر فغان  میکند و میگوید که:
   شوری، تجسسی، طربی، باز جستی        برآ خدای را خود ای جان من برآ   

و چون می بیند که گوش فریاد شنِو همه با پنبۀ غفلت مسدود است لهذا بلند تر و بلند 
تر خطاب می کند که ای جوان افغان!

تنگ است جامۀ  که ترا هست در بدن     زین تنگنا ی غم هله یک پیرهن برآ
آه که این وزش انتباه آور نسیم چقدر با غریو انقالب خواه فیلسوف عالیمقام »حضرت 

بیدل« شبیه است که میفرماید:
زندگی در قید و بند رسم و عادت مردن است    

دست،  دست تست،  بشکن این  طلسم  ننگ  را
حقیقتاً  با دست توانا و خامۀ مقتدر نسیم  این طلسم ننگ در کار شکستن است  اینجا 
هیجان عالمۀ بزرگ، از حد تصور خارج بود و من  مجبور شدم، که دفعتاً  دامنۀ صحبت را 
قطع کنم  زیرا هیجان سبب صعود حرارت میگردید و پس از اینکه درجه گرفتیم که تب 39 

ونیم به 40 درجه صعود کرده بود 
 خواهش کردم دمی بیاساید  ما نیز سکوت کردیم و این مروارید تابناک را در صدف بستر 
پنهان نمودیم   از وضع تنفس و بیخودی او چنان معلوم میشد، که این هیجان شدید، حالش 
را خیلی به هم زده بود، که من ازین مباحثۀ خود دست ندامت میسودم ودانستم که موقع 
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ناشناسم که علی الرغم توصیه های دوکتورمعالج، سبب تولید هیجان شدم 
درینحال یکی از فدائیان عالمه گریه میکرد و دیگری تازه به آستانه گریه قد م نهاده بود؛ 
و اگر یک لحظۀ دیگر لبان کمرنگ، اما امید بخشش گهرفشان نمی شد من نیز در آغوش 
گریه پناه میُبردم  عالمۀ با چشمان فروزان که شعلۀ عشق میهن و محبت تودۀ بینوا از آن 

میدرخشید گفت:
چرا گریه میکنید؟ عزیزانم! شما وقتی به بالین من گریه کنید، که من در زیر لحاف 
عطالت وبستر بیدردی »خاکم بدهن« بمیرم، مرگ با شرافت هزارمرتبه بهتراز زندگانی 

ننگین است 
اگر چه یقین کامل و ایمان محکم دارم که نخواهم مرد و اعتالی کشور و سعادت 
ساکنین مظلوم آنرا به چشم سر خواهم دید  زیرا رویداد آینده مانند فلم سینما مسلسل از 
نظرم رد می شود  معهذا اگر اجل فرا رسیده  باشد مطمئن باشید، که با وجدان آرام وضمیر 
آسوده چشم ازین دنیا خواهم پوشید زیرا وظیفۀ ایمانی و وجدانی خود را ادا کرده، کوچکترین 
دغدغه ای ازین ناحیه در خاطر ندارم و به معراج خود رسیده ام؛ و درمنافع خلق، آنقدر مبارزه 
کرده ام که اینک دارم درین راه جان بدهم به عالوه نهال هائی را که با خون دل آبیاری 
کرده بودم کنون بچشم سر می بینم و بگوش دل میشنوم که ببار آمده و یکی ازین نهال 
ها که ثمرش کام ما را شیرین می سازد نسیم اسیر است  لهذا وقت آن است که عمر من 
به عمر شما جوانان صاحب نامؤس ووجدان پاک افزوده گردد تا آن کشتی شکسته را که 
من با عدم وسایل و اسباب و افزارالزمه تحت ترمیم گرفته بودم، تکمیل کرده واز قعر این 
گرداب مخوف سفالت و بدبختی به ساحل امن و عافیت و نیکبختی و سعادت برسانید؛ و 
چون در ساحل رسیدید، نغمۀ مجد و عالء و عظمت و وقار بنوازید  آنوقت است که روح من 
در آسمان ها مسرور و شادمان خواهد شد، پس عزیزانم!  درمرگ شرافتمندانه گریستن، این 

چیزی است که مرا خوش نمی آید 
این کلمات و جمالت مطنطن وعالی بار دیگر مارا به گریه آورد ولی باین فرق که گریۀ 
اول از روی مأیوسی و دلسوزی؛ و گریۀ دوم از روی شوق و مردانگی بود  نکته نکته آن قدم 

به قدم ما را به سوی همت و مردانگی و ایثار و فداکاری سوق میداد 
در مدت 43 سال عمرم شاید این نخستین بار بود که گریستم   ولی این گریۀ من هم 
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مانند آن شاعر شوریده، هم درد داشت وهم لذت  با فرو ریختن آخرین قطره گفتم، طفل 
عزیزم! طبقه جوان مرگ تو را بچشم نه بیند، چشمی که در انتظار مرگ تو است و گوشی 
که به شنیدن آوازۀ مرگ تو مهیا ست،  الهی تا ابد کور و کر بادا  ما پروانۀ شمع روی تو 

هستیم    الهی با فنای  تو ما نیز یکجا فنا شویم 
    بی گل روی تو بادا زندگی برما حرام        بر عدوی تو الهی خون دل بادا بجام

و اینک به صدای بلند میگویم که:
   »چشمی که در رکاب تو شد حلقه کور باد       

اکنون وقت آن رسیده که فرمایشات قیمت دار ترا به رشتۀ تحریر کشم وبا لقلم قاصد 
پیام تو به شاعرجوان باشم و به این صورت آ تش عشق او را دامن بزنم 

زبان سحر آفرین بحرکت آمد و چنین گهر ریز گردید که:
آقای اسیر! نی نی، ای علمبردار آزادی!

همه اسیریم، ولی به یک حیات ننگین و بسیار ننگین تن داده و حتی اسارت و غالمی 
خود مانرا هم بدبختانه احساس و ادراک نمی نمائیم! اما خوش بختانه ازین دنیای اسارت و 
بندگی که اجیران دونی، خالق آنند ناله، ناله، اسیری با چنان سوز و آهنگ بلند میشود، که 

به گوش شیدایان آزادی، سروش بزرگی بوده و به کاخ متزلزل ستمگران لرزه می افگند!
مع االسف که چشم ها همه کور است و گوشها همه کر، ورنه سروش یزدانی )اعالم 
دیوانگی( به همه صدای قیام مجنونانه داده و به مردمی، نی نی به مردگانی که با این حیات 
زشت و ملیون ها بارننگین تراز مرگ تن داده اند، امر بحرکت )مجنونانه و عاشقانه( میدهد 
که به شهادت تاریخ بشری، ضامن حیات سعادت و آزادی است  تا جوان افغان به قیمت 
احترام اجتماعی قایل نشده و بر این اسارت زشت و ننگین پشت پا نزند و )قفس تنگ( را  
)گلشن آزادی( حساب نکرده و از خوف طرد از)قفس بزرگ وبسیار ننگین اسارت( محبسی 
که اجیران اجنبی و دزدان اجتماعی آنرا )دنیای آزادی( مینامند، حاضر به جان نثاری نگشته 
و )قفس تنگ( زندان را چنان افتخار و احترام و آزادی حقیقی و آزادیخواهی نشناسد؛ مردم 

احترامی به جوان قایل نشده و این خاکدان از ذلت و شرمساری و اسارت نجات نمی یابد!
  باور کنید صدای رزمی و حماسی ) اسیر( بگوش من سروش و آهنگ ملکوتی و یزدانی 
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است که نغمۀ داوؤد، قهرمان بنی اسرائیل  رافراموش خاطره ساخته و به مردگان روح می 
بخشد! آنکه واله و شیدای آزادی است واز حنجره او نوای آسمانی برای )احضار جوانان به 
مبارزۀ اجتماعی( خارج شود »اسیر« نیست، بلکه )قاید( و )علم بردار( آزادی است که اسیران 

را به سعادت دنیای )ناموس داری( و )ننگ( رهنمون میگردد 
مع االسف جوانان دراثر خطای منطق و استدالل ازخوف )قفس تنگ( زندان »هیجان 
نشان میداد« که )کانون افتخار( و )مأمن شرف( و جایگـــه  که )فدائیان ناموس وننگ( 
است، به یک اسارت بسیار شرم آور تن داده وبه ریزه خواری خوان یغمای دزدان اجتماعی 
سا خته »بازهیجان« و به خود قیمت اجتماعی قایل نبوده و )عرق پیشانی خود را پاک کرد( 
به ذوق جان بازی و لذت )شیون( و )نعرۀ مجنونانه( در راه آزادی آشنا نیستند  و طبعأ قیمتی 

هم ندارند! »ازشدت هیجان و عصبانیت چند لحظه از حال رفت«
اما مع الشکران، )اسیری(، )اعالم دیوانگی( داده و )هل من مبارز( گویان، بودای )انقالب( 
و آزادی که سر زمین مستان و دیوانگان آزادی و شهامت اجتماعی و غرور ملی است قدم 
گذاشته؛ و مردم تیره روزی را که دست جنایت کاراستبداد )شل و ُشت و کر و کور و دزد و 

دغل( ساخته است، به قیام، به حیات، به حفظ ناموس و شرافت دعوت میدهد 
خوب تشخیص داده اید، که )تار بدن و نبض اجتماع( برای )صدا(حاضر بوده و مردم برای 
قیام )مهیا( اند  اما یک شاهد     خوش آهنگ الزم است، که مانند شما )اعالم دیوانگی داده 
و باکمال شهامت و بزرگواری بگوش ستمگران و دزدان اجتماعی برسان، که اسیر غم دست 

از ناله( نخواهد گرفت و لو او را با )قفس تنگ( زندان تهدید نمایند( 
  آقای اسی! من شیفته و والۀ دیدارت بوده و مانند صدها )اسیر( دیگری چشم به راه و 
گوش به آوازند که دیده به دیدار اشعار آبدارت روشن سازند  و اگر دردنیای اسارت )ولو مرد 
آزادمنش را هیچ قدری در کائنات نمیتواند اسیر و بنده گرداند( مصدر کاری نبیند، اقأل آتش 
عشق و نایرۀ انتقامی خویش را با نعره )رندانۀ حافظ ناموسی( فروزان نگهداشته و بر خود 

نیروی معنوی بدهند!
  آقای اسیر بنال و مردانه بنال؛ و یقین نما  که )اعالن دیوا نگی ات*(، بم اتم معنوی 
بسیار نیرومندی است، که کاخ زشت استبداد را از بنیاد برانداخته و ترا )به حق( علم بردار 

آزادی و آزادیخواهان میگرداند 
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  پیر کامل و روشن ضمیرمن، که به اینجا رسید، بی اختیاربه بالین افتاد؛ و به نفس زدن 
شروع کرد  چون نبض او را گرفتم دیدم حرکت آن به نود دقیقه رسیده بود  به دست و پایش 
دیده مالیدم  تااینکه آهسته آهسته حرکتی کرد و چشم گشود و گفت دیگر یارای حرف زدن 

نیست، نامه را با سالم و احترام ختم کن 
در اخیر با تأسف عالوه کرد که:

کاش یکی از ورید های مرا ازبسیاری پیچکاری سوراخ سوراخ است، باز میکردی واین
نامه را به رنگ خونم رقم میکردی  گفتم:

    کجا یارای آن دارم که در خونت زنم خامه   
      ویا ترقیم بنمایم بخون پاک این نامه ؟

گفت درینصورت بده که نامه را امضأ کنم  وثیقۀ شرف وناموسداری را به عالمه تقدیم 
کردم 

این است امضأ مبارکش:



ن
صیر مهری

از قلم ن

68

گلگون کفن

ازخاطرات گذشته

ای گـل تــو هــم به دائــرهء ایــن چمن برآ      
دسـت خـودی، زدامـن ایـن پیــرهـن بــرآ

ای ازرخ تــوســـرو وگـل واللـه مـنـفـعــل     
 بلبل صفت بـه بـاغ بـه چــنـدیـن دهـن بـرآ

ای رنگ وبوی دشت ودمن، بازالله سان      
 پــرداغ هــا بــه سـینه و پـرخـون کفن برآ

تاکی به رنگ و بوی خودی عشق بـاختن    
   ای مشک نــوشکـفـتـه تـوهـم از ختن بـــرآ

حرفی، تکلمی، سخنـی، آه و نــالـه ی     
       طــوطــی سـخـنــور شـکــرشکـن بـــرآ

شـوری، تجسسی، طـربی، بــازجستنی     
  بـرآ خـدای را، زخــود ای جـان مــن بــرآ

عمرگذشته عبرت مــا و تــو نیست چیست   
   چون غنچه پاره کن یخن، ازخویشتن بـرآ

تنگ است جامه یی که تــراهست دربــدن   
   زیـن تـنـگنای غـــم، هله یک پـیـرهن برآ

باری»اسیر«، یکقدم ازدامگاه خویش
دستی به ما بده و به هـمـراه من بــرآ

م.نسیم»اسیر«
8حوت1331 ش

    کابل عزیز  
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اعالم دیوانگی

دیوانهء شهریم،  به ما سـنگ بیارید 
 یاران!همگی را به سِرجنگ بیارید

تار بد ن  ما به  صدا خوب مهیا ست  
 یک شاهد گلچهرخوش آهنگ بیارید

درمستی تمیزبد ونیک ازچه توان کرد
 مستیم، اگــربـاده  نشد، بنگ  بیارید

رندیم  و لیکن  همه  را حافظ  ناموس
ازخودچو برآ یید، به ما ننگ بیا رید

تنهائی ام  افسرد، به  تسکین  دل  من 
دزد و دغل و کورو کل و لنگ بیارید

این  چهرهء  افسرده  دگر رنگ ندارد
ازخون  دلش  بهر  خدا رنگ بیارید

صوفی  به  دِر  میکده گر سر نگذارد
زان کوچه اش افگنده سرومنگ بیارید

دل  تنگم  و کس  درد  مرا هیچ  نداند 
هم صحبتی ازغنچهء  دل تنگ بیارید

ازنالــه »اسیر« غـــم ما دست نگیرد
گر از چمنش در قفــس ِ تنگ بیارید

         م . نسیم»اسیر«
               کابل،  حمل 1332خورشیدی
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اکتب فيض محمد،       اتريخ نگار نستوه

بیش ازهفت دهه، ازروزمرگ تاریخ نگار نستوه، کاتب فیض محمد هزاره مي گذرد  باآنکه 
در طی گذشت این زمان طوالنی، بسی کتاب هایی در گسترهء تاریخ افغانستان انتشار یافته 
است، اما به گواهی شواهد و اسناد در دست داشته، ماحصل زحمات قلمی کاتب بزرگوار به 
ویژه اثر قابل دسترس برای مردمان بیشتر، یعنی سراج التواریخ شکوه و آوازه یی دارد که آنرا 
در صدر تاریخ های طرف رجوع به دوره طرف نظر می نشاند  می پندارم که چند ویژه گی در 
کارکرد قلمی کاتب، مانند کارکرد های هرنویسنده و متفکر و انسان متبارز دیگری، برازنده 
گی دارد  کارکرد قلم مؤرخی که در زیر سایه استبداد می نوشت، آن هم چنان استبدادی 
که شخص امیر خودکامه خط به خط اثر او را مالحظه می کرد؛ و درکار زحمت و نوشت، 
هنرمندانه، درنده خویی ها و بی دادگری ها را تصویر میکرد، و یا قرار داشتن در محدودهء 
امکانات و اسنادی که فراوان نبوده است، دقت نظر و امانت داری را رعایت کرد، باری بدون 
تردید، شکوه و نام آوری، جلوه های تابنده و دیرپای می یابد  سبک روان و سلیس نگارش، 
بهره گیری از مطالعات و ذخایر ادبی و لفظی چاشنی دل انگیزتر به کارکردهای قلمی او می 
بخشد  وقتی چنین انسانی، مکنونات و گفته نشده های عرصه قلم را با قدم های خجستهء 
استبداد ستیزان آزادیخواه، پیوند داد و در واقع سر عزیز را، هردم آمادهء فدای شریفترین 
آرزوها در کف نهاد؛ بُعد نام آوری و تحسین شخصیت اش در تاریخ برای آنانی که در پی 

دریافت چنان ارزش ها هستند مسلم است که فزونی می یابد 
اما نکتهء دیگری هم اینجا قابل تأمل است که چگونه می توان سایه اثرات شوم یا 
تذکرات ناخوشایند و وصف استبداد را که در پاره یی از صفحات کتاب وجود دارد، در کنار 
دیگری نشاند و برای دریافت انگیزه های آن به داوری نشست؟ فکر می شود هنگام مکث 
به کارهای آن بزرگوار به خصوص اگر در نشست ها و محافِل تبجیل و توصیف، انگیزه سؤ 
سیاسی و تعارفاتی که حیثیت نبشتن بر یخ و نهادن مقابل آفتاب را دارد راه نداشته باشد و 
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انگیزه، سره کردن از ناسره ها باشد و تداوم و رشد تاریخ نگری و تاریخ نگاری، کار کاتب 
غنای بیشتر حتا در تشخیص ویژه گی های تاریخی استبداد در تاریخ معاصر افغانستان می 
یابد  با اتخاذ چنان متود کار، دامنه نقد بهتر و دقیقتر تا قلمرو چند دههء پسین که با تاریخ 
نگاری های متأثر از نیاز متجاوزین و استبداد ستایی و تاریخ نگاری های توجیهی نیز معرفی 
می شوند، کشیده شده و در یافتن حقیقت کمک می کند  در این زمینه و با این منظور که 
انگیزه و عوامل نگارش ملزمات تحکیم و تداوم حاکمیت جابرانه را در نظر داشته اند؛ انگیزه 
شناخته شده است  در واقع با چنان ارزیابی به دشواری های تاریخ نگاری و شهامت تاریخ 
نگاِر آزاده خوی، که خودفروش نبوده است، پی می بریم  مؤرخی که به منظور ارایه تصویر 
های واقعی، ناچار به پذیرش دیکته های استبداد و گنجانیدن نکات جعلی و قضاوت های 

نادرست نیز بوده است 
اما اکنون حین مکث به آن نیازها که خواستگاه های جداگانه داشتند، و گونه یی از تلفیق 
غیردلخواه مورخ شهیر وعزیز با خواسته امیر و اعوان و انصار را گرفته، می توان آنرا بیرون 

آورد 
این مامول با توجه به نیاز بازنگری به تاریخ و منجمله تاریخ افغانستان معاصر بدست 

آمدنی است و کمکی است در بازآفرینی واقعیت های پیشینه تاریخ ما 
آرزو می رود، محفل جاری درلندن، که یقیناً تجارب محافل مختلف را با خود تواند 
داشت، با اتخاذ تصمیمی مبنی بر تقسیم کار غرض نقد، به نوبه دریچه یی را بگشاید به 
سوی دسترسی به چنان نیازها  به این ترتیب آنچه کاتب فیض محمد هزارهء بزرگوار و قابل 
تحسین و تکریم را مورد اعجاب بارآورده است، به کار پیشرفت درعرصه تاریخ نگاری در 

افغانستان نیز کمک شایسته و بایسته یی باشد  
28 اسد 1383 خورشیدی

هامبورگ، جرمنی
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متن سخنرانی در محفل نکوداشت از کتاب "قزلباش وهزاره، در البالی تاریخ 
افغانستان" فراوردۀ قلمی جناب احمد علی محبی. 

کتابی هک عصارءه اتريخ است

با ابراز تشکراز دوستان برگزار کنندۀ محفل
معروضه یی که ناگزیر درآغاز بیاورم:

پیرامون کــتابی که با 560 برگ، قطع میانۀ بزرگ  وآن هم با حروف کوچک کمپیوتری 
به نشر رسیده است، درفرصت کم چگونه می توان ابراز نظر شایسته نمود؟ کتابی که دارای 
21 فصل است وباعناوین بسیار  کتابی که سالهاغمخواری و اندیشیده گیها و زحمات دست 

های پاکیزۀ کهن سال مرد مطبوعات شناس راگواه بوده است، ابرازنظر سهل  نتواند بود 
"وصف دریا قطره را میسور نیست"

برفشرده گی  باشند  توجیهی  تا  آوردیم  آن روی  از  رابدون مجامله  ها  معروضه   این 
صحبت ما  همچنان حرمت معرفی بایسته وشایستۀ کتاب "قزلباش وهزاره درالبالی تاریخ 
افغانستان" نیزبهتردرک شود  آرزو می رود که تأمل دقیقتر روی جزییات کتاب در فرصت 

های مناسب تحقق بیابد     
همانگونه که از نام کتاب پیداست، بزرگوارارجمند، جناب احمد علی محبی اهتمام نموده 
است تا یکی ازمهمترین موضوعات درگسترۀ تاریخی واجتماعی، قوم شناسی، مذهب شناسی 
و قوم ومذهب نگری رابه بحث بکشد  درسیرپژوهشی که معلوم می شود سالیان متمادی 
را در برگرفته، هر جا نشانی از موضوع مورد نظر می بیند، فراز میاورد  آنچه درآغازدرچند 
برگ فشرده زیرعنوان چکیده می آید، معطوف به تفهیم این هدف نویسنده برای خوانندگان 
است  هنگامی که در آغازین سطرچکیده، می آید که "پیشینۀ فراموش شده وبازعمداً کنار 
گذاشته شدۀ قزلباشان در افغانستان      ، جای آن دارد که از پنهان کاری های دورۀ معاصر 
پرده برداری و فراموش شده ها تازه و رو شود،" ، خواننده نه تنها به منظور نگارش این اثر 
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پی می برد؛ بلکه یاد آوریی را با خود همراه می گیرد که از موجودیت ابراز شکایت، نارضایتی، 
نقد وسعی در راه رفع کمبود نیز حاکی است  نویسنده درین حوزه چنان به دیدارآثار ومنابع 
دست اول یاسرچشمه ها و منابع مرتبط با تحقیق موضوع  روی آورده است، که شگفتی  

وتحسین را بار میاورد 
نارضایتی و دل آزردگی ازبی لطفی هایی که درگسترۀ پژوهشی نیزبرقزلباشان رفته است 

ازهمان آغاز چهره می نماید 
ازآن تاریخ نگاری  روش کارمؤلف ازگونۀ تاریخ سنتی و تدریسی در کشورما نیست  

ومطالعات تاریخیی که غالباً  ازعربستان  می آغازند     
 نمی توان فراموش نمود که اثرات سپاه عرب مسلمان، باورداشت های اسالمی وفعل 
وانفعاالتی که درمنطقه ایجاد نمود، سزاواردیداراند  منظور ما از آنگونه دیدارها با پیشینه ها 
اند، که سیر تحول وتغییروبروز رویداد های واقعاً  موجود در سرزمین تاریخی را از یادبرده اند  
به زمینه های مساعد داخلی برای دگرگونی پذیری نپرداخته اند  این کمبود ونقیصه رشتۀ 
به درازنای چندین سده برجای نهاده است  یکی ازآثار آن، بی اطالعی از اوضاع واحوال 
کتله های اجتماعی  است که در منطقه و منجمله پیشینه های افغانستان کنونی زیسته اند 

به گونۀ مشخص بازتاب این نارسایی وکمبود را هنوز هم در کتاب هایی که به نام تاریخ 
افغانستان تهیه می شوند، به ویژه درکتاب هایی که برای درس آموزی شاگردان مکاتب 
آماده کرده اند، به وضاحت می توان مشاهد ه نمود  تا آنجا که من طی سالهای اخیر نیز 
کتاب های مضمون تاریخ صنف  7 تا 12 را بازنگریسته ام، هیچ جایی وبا تأکید میاورم 
که هیچ جایی وصفحه یی را نمی توان مالحظه نمود، که به تاریخ وپیشینۀ اجزای قومی 

ومذهبی افغانستان معلومات الزم وشایسته راآورده باشند 
این است که اگرامروز از بسیاری درس آموختگان نیزجویا شویم، که هزاره ها چه سیر 
تاریخی راطی نموده اند، وجه نام هزاره را  در کجا باید سراغ گرفت؟ ویا چه زمینه ها 
وعوامل سبب سازآن شده است که اکثریت ملیت هزاره، شیعه مذهب باشند، ویا بخشی قابل 
مالحظۀ از مردم ما در مرکز وچارگوشۀ کشور چگونه وچه وقت به مذهب تشیع روی آورده 
اند، نوعی نداشتن پاسخ مقنع دامنگیرشان است  در بی پاسخی آنها نتوان خرده گرفت بلکه 
نوعی دلسوزی وتأثررا می توان ابراز داشت  منشأ ایجاد این تأثرهمان است که جناب محبی 
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از آن دلیل "عمدا کنار گذاشته شده قزلباشان درافغانستان       " راآورده است 
پرسشی که ذهن کنجکاو و روشنگر مؤلف را بخود مشغول نگهداشته، ازین کمبود 
بخوبی آگاه است  ازین رودر فصل نخستین، ازدودمان هایی سخن میاورد که تهداب بحث 
بعدی وی است  بعد ترجابجایی اقوام، پیوند ها میان آنها و شکل گیری مذاهب را به داشتن 

اطالعاتی که پیشتر ارائه نموده، توضیح می دهد 
ارتباط  به  پیهم  های  وپال  "پرس  خودشان  گفته  به  منظور  درتوضیح  گرامی  مؤلف 
قزلباشان"، چنان به دیدن منابع زیاد ره پیموده ودشواری ها را متحمل شده است که گاهی 
درظاهر امر وآن گاه که خوانندۀ کم حوصله در پی پاسخ یابی در زودترین فرصت باشد، 
تصوری برایش دست می دهد که این همه منابع درروشنی اصل موضوع پیوند نیافته است  
اما باپایان ورق گردانی تمام کتاب، خوانندۀ بردبارتوجه میابد که برای چیدن میوۀ مورد نیاز، 
گل وبوستان بیشماری را دیده وبوییده، ثمره هایی را چیده که در فهم ودرک تاریخ هزاره 
وقزلباش به او اطالعات جامع بخشیده است  درین راستا نمونه هایی دیگری را هم داریم  که 
از دو تا مثال میاورم: درکتاب جنبش مشروطیت ازجناب پروفیسورسعدالدین هاشمی موضوع 
مشروطیت ودرکتاب زنان افغان زیرفشارعنعنه وتجدد، موضوع زن نکات محوری اند  اما 
بهره گیری ازحواشی معلوماتی که ممد برداشت جامع ازتاریخ و روند بحث محوری شده 
است، اعتراضی را برنمی تابد  هرچند برای کسانی که دارای مطالعات قبلی  درزمینۀ تاریخ 

عمومی افغانستان باشند، نیاز به مطالعۀ بیشتر روی عمومی احساس نخواهد شد 
پرداختن جناب محبی گرامی به موضوعات بیشماردیگری که با بحث هزاره وقزلباش 

پیوند دارند، درتشخیص دیدگاه حاکم وناظربراثرنیز کمک می رساند 
ازمیان نمونه های بیشمار، فرازهایی را می نگریم:

- دیدار خردمندانه داشتن با اجزای تشکیل دهندۀ جامعه:
"هیچکس را نمی رسد از درک پیش وپس آمدن و وطن گرفتن و وطن ساختن در دره 
های پر آب وهمواری های مسکونی آن بر همدگیر خرده بگیرند وبه بهتان دل همدیگر 

بیازارند " ص 15
- فرهنگ تفاهم واحترام مذهبی
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 محکومیت برتری جویی را بر مبنای فرهنگ احترام وتفاهم به نیکویی می نگریم:

مؤلف گرامی می نویسد:
"وقت آن رسیده که در بارۀ کتله های دیگر مملکت مثال تاجیک ها وپشتون ها وازبکها 
وترکمن ها وبلوچ ها وپشه یی  ها ونورستانی ها وایماق ها وغیره پرس وپال های بیشتر 
صورت پذیرد  و دفتر هایی در پیشینۀ واقعی هرکدام آنها بدون قدبلندک وبرتری جویی 

قبیلوی تدارک دیده شود " در ص 3 
مثالی آموزنده وزیبا ازموقف خودبینی وبحث ناسالم دوتن مسلمان حنفی مذهب وشافعی 
مذهب میاورد که در محضرمغل تازه مسلمانی نشان داده بودند: "مغالن مسلمان شده از 

مسلمانی بیزار شده گفتند بهتر است به آیین قدیمی خود برگردیم " ص 14
-  تنشهای مذهبی رابرخاسته از جامعه می بیند  برمبنای آن دست های مرموز پشت 
پرده مثال انتلجنت سرویس ر ا فعال  می یابد  به این ترتیب با کسانی مرز می کشد که زمینه 
های موجود  داخلی اختالفات و تنشها را در داخل جامعه نمی بینند بلکه آن را محصول 

مداخله خارج ارزیابی می نمایند ص 304
درمتن جنگ قدرت بهره برداری ها  وسوء استفاده ها از دین ومذهب رامی بیند: ص305 
- دفاع از شخصیت وحقوق زن در البالی همان بحث محوری با زیبایی مطرح می کند  

بنگریم:
در چنداول و دیگر محله ای قزلباش نشین، مسجدها غالباً  هرصبح  وشام برای نمازگزاران 
وقرآن خوانان مردینه باز می بود  ظرف روز بچه ها به فرا گرفتن نصاب تعلمیی مروجه )الفبا 
از طریقۀ بغدادی وپارۀ عمه از قرآن شریف(  می پرداختند وقرآن شریف را آیه آیه وسوره به 
سوره می خواندند تا ختم می رسید  من در عجبم چرا زنها در مساجد راه نداشتند؟ مسجد 
وتکیه خانه را مقدس می شمردند وزن را درمسجد را هئ نمی دادند! در حالیکه زیارت وتکیه 
هم تقدس داشت و بر روی همگان ) زن ومرد( و مکتب خانه به روی دختران وبچگان باز 

بود " ص 326
هنگام تصویر نقش نابکاراستعمار، بارها دست به سرزنش آن کارکردهای آسیب زا میازد 

که تاریخ ما دیده و به نقد آنها نیازدارد 
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می خوانیم:
  "      روسها در قرن 19 گام های دیوآسا در گرفتن خان  نشین های سربه هوای 
آسیای مرکزی برداشته ونامش را بسط تمدن گداشته وپیش خود می گفتند، آدم کشی، آدم 
ربایی وقطاع الطریقی را ظاهرا ً ازبین برمی داریم  وتک مردان وحشی را به خاک مذلت 

می نشانیم      
انگلیس رقیب مکارهوشیاردر زدوبند های سیاسی وملک گیری درجهان نیم قارۀ هند 
یعنی هند بزرگ را طی چند قرن بلعید وشکم برآورده         ایران رابا رشوه های الماس 

درخشان وشرنگ طالهای دزدیده از هندوستان مجذوب      " کرد 
 در همین راستا ضمن آوردن پاره یی از گزارشات خانم سیل انگلیسی به نقد گزارشها و 

برداشت های غلط او در صفحات 2  381 اشاره می نماید 
آن جا که سخنی ازواژه های فارسی و دری در میان می آید، تأثری مؤلف گرامی را 
ملزم به توضیح  دانشمندانه می نماید  تأثرش از آنجا استنباط می شود که شاهد کوششهای 
ناگسسته و سخت معیوب وبیمارعده یی است که فارسی را از دری جدا تبلیغ می نمایند  به 

منظور روشن نمودن موضوع اشعار شعرای بزرگ را میاورد 
به اندک نمونه های دیده شده  بسنده می نماییم  با یاد آوری دیدن وخواندن هر چه 
زودتر کتاب  کتابی که نثر روان و دل انگیز دارد  واگر مجاز باشد که از برداشت خود بگویم، 

مشابهت های بسیاری با نثر روان شاد  احمد علی کهزاد به هم  میرساند 
  درینجا می خواهم  به موضوعی اشاره نمایم که انتشار کتاب"قزلباش وهزاره      " وچند 

تای دیگراز جهت دیگری می توانند سرمشق بیافرینند 
تعداد  اند،  نبوده  کم  ایم،  یافته  و  نگریسته  پسین  ازدودهۀ  دربیش  ویژه  به  بنابرآنچه 
هموطنانی که در سینه ها وسرهای خویش جهانی از سخن وخاطره واندیشه برای ابراز 
داشته اند  اما تعدادی آن همه را با دل های اندوهگین به خاک برده اند  زیرا ازامکانات 
پولی وتخنیکی ویا آشنایی با منابع ویا اشخاصی محروم بوده اند که درزمینۀ چاپ ونشر 
کتاب ایشان را یاری میرسانید  برخی اگردارای امکانات  پولی هم بوده اند، رنج ودرد ناگفته 
ونانوشتۀ دیگری ایشان را مانع بوده است  درد ناشی از نبود فرزندان وبستگان قدر شناس 
وفرهنگدوست  چه بسا که یادداشت های گران قیمت پدر را دور ریخته اند  با این ادعا که 
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به درد ما می خورد 

جناب محبی گرامی راسزاوارابراز شکران بسیار می دانیم که عزیزان قدر شناس و آگاه 
به اهمیت شب بیداری هایش آگاه بوده، فرآورده هایش را پرورانیده اند  شکرانی را که با 
صمیمت زیرعنوان سخنی با خواننده میاورد، اگرحاکی از حسن سلوک ایشان با فرهنگیان 
عزیز ودارای سجایای نیک نیز است، نمایان می سازد که در زندگی خویش از آن انسان 

هایی است که درخت نیکو نشاند تاروزی درسایۀ آن با فراغت خاطر زندگی را بگذراند 
نیکویی دست های نوازشگر وصمیمانۀ ایشان را وقتی بهتر میابیم که  در زمینۀ همکاری 

های ممد کارخویش از طرف عزیزان خانواده می نویسد:
" نیک آمد ستاره ی درخشید وچون ماه رخشان به کمک من شتابید، سوسن جان 

عروسم  
 همچنان از کمک بی دریغ عروس بزرگوارم صالحه جان        از همسرم رقیه خانم که 
دقیقه یی ازپرستاری و کمک رسانی فرو گزار نکرده واز فرزندان دلبندم احمد زکی، احمد 
ولی، احمد رضوان وفرخنده خانم وصفی اهلل تائب وبرادرزادۀ برومند اسداهلل محبی وخواهر 

زادۀ قدردان سلمان جان صفدری  که پروانه وار دورم چرخیده        سپاس بگذارم      "
اجازه دهید ضمن سپاسگزاری از جناب محبی و قدردانی از زحمات ایشان، ازین عزیزان 
خواننده گان کتاب نیز اظهار سپاسگزاری نمایند   به امید اینکه همکاری های این عزیزان 
سرمشق ده ها وصدها تن دیگر قرار بگیرد که درغربت آواره گی فرآورده های خویش را با 

کمک نزدیکان ودلسوزان می توانند به پای انتشار برسانند    

*  *  *
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صحبتی با  تلویزیون نور، ) چهره های آشنا( در مورد 

ژپوهش اهی اتريخی اشردوان احمدعلی محبی

در محفل شکوهمندی که به خاطر انتشار کتاب اخیر شان برگذار شده بود، جای بسیار 
خوشبختی بود که جناب شان در جمع کثیری فرهنگیان حضور به هم رسانیدند  

تا جایی که به خاطرم می آید، از طریق نوشته های ایشان و همچنان وقتی که  در 
مجلۀ آریانا متمم بودند ومی نوشتند، در جریان ورق گردانی شماره های آریانا آشنایی یافته 
ام  محبی صاحب را برای نخستین بار از نزدیک به دعوت خود شان در دانشگاه فرانکفورت 
دیدم  در این کنفرانس که در بارۀ قانون اساسی افغانستان تدویر یافته بود، ایشان یک عده 
از هموطنان صاحب نظر را فراخوانده بودند و ابراز نظر می کردند؛ و بعد در مظاهره یی باهم 
دیدیم  باوجود اینکه برف پیری بر سر و روی شان نشسته بود، هنوز احساسات و انرژی بسیار 

جوان و احترام برانگیز در وجود شان هویدا بود 
ابراز عالیق من هم به نوشته های شان و هم به شخصیت شان فراموشم نمی شود که از 
همان وقت آغاز شد و چند دیدار دیگر ادامه یافت  در خالل سال هایی که خودم در نگرش 
نارسا و مقدماتی سیر تاریخ نگاری و جوانب گرفتاری ها و دشواری های مؤرخان ما مواجه 
بودم، متوجه میشوم که در گذشته ها  اهل شعر و ادب و تاریخنویس  با چه مشکالتی  مواجه 

بوده اند  بسا اوقات به زبان اشاره و طنز و کنایه و گریز پناه برده اند  
از جمله کتابی که طرف توجه من است، و در سال 1334 مرحوم محبی آنرا نوشته، 
"سامانیان" نام دارد  یک مقدمۀ کوتاه از شادروان کهزاد بزرگوار هم در آن است، اما حاال 
در  من  فراهم   امکاناتش  نه  و  مقدور  نه  و  است  منظور  نه  آن  بررسی  من  منظور  البته 
آن کتاب متوجه بسا محدودیت ها شدم  متوجه باریکی هایی شدم که مرحوم محبی از 
تنگناها و دشواری های آنوقت گذر می کند  در اوضاع و احوالی که چهارچوب بسیار دل آزار 
تاریخ نویسی فرمایشی بیداد میکند، و از طرف دیگر، مؤرخ می خواهد که حقایق را ابراز کند 
و سخن اش به دل سخن آشناها بنشیند و نسبت به کار تاریخ نگاری وارسته و آزاده متعهد 
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باشد، ابعاد رنج او را می یابیم  رنجی که واقعا وجود داشته است  متوجه چند موضوع شدم:   
یکی که مقامات می خواهند که با سفارشات خود و دید بخصوصی که دارند، مؤلف را ملزم به 
تاریخ سازی بکنند، اما مؤرخ میخواهد تاریخ نگار باشد  منظورم از تاریخ نگار، تاریخ نگار آزاده و 
وارسته است از قید و بند شعارهای مختلف و تعصبات مختلف، ومبرا از پذیرش  فرمایشات 
یا نوشتن تاریخ   دروغین  همان چیزی را که دقیقاً در نوشتن سراج التواریخ در زمان امیر 
حبیب اهلل خان، بزرگوار فیض محمد کاتب میبیند، و میخواهد که هم حرف خود را بگوید و 

از یکطرف هم سایۀ تهدید امیر باالی سر اش است 
 در زمان نگارش کتاب سامانیان در انجمن تاریخ افغانستانـ  میر محمد صدیق فرهنگ 
مرحوم هم گواهی میدهد ـ همچو چهارچوب دل آزار برای این ها وجود داشته، موانع بسیار 

است و اینها کوشش میکنند که سخن خود را بگویند  
در این راستا، کار مرحوم محبی وقتی که به شرح رویداد ها میپردازد، سعی اش این است 
که به تحلیل و بررسی هم توجه بکند، چنین توجهی از ایشان  یک ابتکار است  چندین 
جای از رواج عدالت، از بسط عدالت، ازعلم، دانش، تأمین آسایش مردم یاد می کند و این 
چندین بار به درازها میکشد و پی هم می آید  آدم متوجه میشود که با چنان روی کردی به 
دورۀ سامانیان، در اوضاع نگارش کتاب در دهۀ سی خورشیدی، می خواهد که نیازهای زمانه 
را، نیازهای اجتماع را، نیازهای مردم اش را بگوید  زمانه یی که در او هرچی بود، عدالت و داد 

و توجه به علم و دانش از طرف مقامات نبود و یک قلم منسوخ شده بود  
زمانه یی که شاهد خودکامگی ها، واپس گرایی ها، بی عدالتی و گونه های مختلف تبعیض 
بود  در این جریان بازنگری و توجه به دشواری هایی که دامن گیر شان است، می بینیم که 
آگاهانه می خواهد که توجه را جلب بکند به استنباط و از دورۀ سامانی ها، نیازهای روز را 
برجسته بسازد نیازها را با چنان روی کرد  البته چندین نفر در این حوزه با من همنظر هستند  
این کار به نظر من تا حال طرف توجه قرارنگرفته است  و همانطوری که پیشتر گفتم در 
حوزۀ شعر و ادب توجه شده، اما اینکه در حوزۀ تاریخ نگاری چگونه میخواهند هنرمندانه حرف 

خود را بزنند، تا حال طرف توجه قرار نگرفته است  
در جریان سال های اخیر یک ویژه گی دیگری در کارهای تازه شان چهره نمود  زیرا در 
اوضاع و احوال کاماًل متفاوت و آزادانه نوشته اند، همین کتاب اخیر شان "قزلباش و هزاره 
در البالی تاریخ افغانستان" است  در این کتاب آدم چیزی جالبی از این بزرگوار می بیند 
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که هیچ نوع احساسات و عالیق بخصوص در کار شان رخ نیافته، مطالعه کننده می بیند که 
وابستگی به قوم و مذهبی کتاب پژوهشی را متأثر نساخته است  

از جهت ادبی، کتاب نثربسیار دل انگیز و شفاف و پرکشش دارد  از پخته گی کالم وقلم 
ایشان حاکی است  

همچنان دریک کار قلمی وانتشار نیافتۀ شادروان محبی ، که بخش هایش را دیدم، 
"رجال افغانستان" نام دارد، یک ابتکار جالب  به خرچ داده اند  بسیاری از چهره ها، اشخاص 
و افرادی را که در تاریخ معاصر افغانستان از آنها در جریان جنگ ها، معامالت، توطئه ها و 
نشست ها به نوعی نام برده شده ویا از یک جانب نقش وحضور شان گفته شده و از بقیه 
جوانب شان آشنایی هایی در اختیار نیست، شادروان محبی  در "رجال افغانستان" کوشیده اند 
که به این نیاز پاسخ بگویند و در واقع با آوردن  بقیه جوانب  نقش وحضور آنها، کلیدی برای 

حل بهتر شناسی شخصیت ها و بازگشایی  برخی رویدادها، در اختیار خواننده قرار میدهد  
من وقتی به استعدادها به توانمندی نخبه های کشورما و توانمندی ها و استعداد شادروان 
محبی می اندیشم، وقتی به یاد می آورم که شادروان کریم نزیهی چرا ممنوع القلم شد؟ وقتی 
می بینیم که شهید اسمعیل مبلغ که ُدّر ناب نهفته در زیر آب بود، وقتی سید بهاوالدین 
مجروح را که اندیشمند بود و ده ها تن دیگر که هر کدام شان قربانی ستم ها و نمادهای 
گوناگون استبداد شدند، به یاد می آورم، دل آدم به حال جامعۀ ما بیشتر می سوزد و خونین تر 
می شود  زیرا اگر از دست نرفته بودند ودر جامعه حضور قلمی وعلمی می داشتند، غنیمت 

بسیار ارزشمندی بودند  
با تمام تأثرآفرینی هایی که مرگ با خود دارد، برای همه روشن است که از آن گریزی 
نیست  خوشا به حال کسانی که با نام نیک می روند  محبی بزرگوار زندگی افتخارآمیز 
داشتند، فرآورده های روشن گرایانه و اکادمیک از خود بجا گذاشتند که امروز ما از آن بهره 
میگیریم  امید است که زحمات شان در پهلوی سایر کوشش ها، جای بلوای جهل آمیز و 
کسالت آور تاریخ ما را بزودی بگیرد  تصور میشود که روانشاد احمد علی محبی با همین 
از  آرزومند هستم که  بود  من شخصاً  برده  قلم  به  بود که دست  آرزومندی ها  و  نیت ها 
گزارش ها و نبشته های شان نه تنها بهرۀ زیادتر بگیریم، بلکه در جهت ترتیب وتنظیم  

وانتشار نبشته های انتشار نیافته نیز توفیق بیابیم  
                                                 روح شان را یکبار دیگر شاد میخواهم  



رد
دا

ی 
دل

م 
ه

گ 
سن

81

 چند سخن رد ابرءه کتاب "از خارطاتم"

 "ازخاطراتم"، چنانکه از نامش پیداست، بخشی ازیادآوردهای جناب خالد صدیق چرخی 
است  در تاریخ چند دهۀ پسین، اگراززندان پلچرخی سخنی درمیان آید، کاوشگرسخنان 
بیشمار تواند بود که هر آن سخن هم، سخن دیگر را به کاوش می گیرد  انبوهی از مسایل 
سیاسی، جریانات مختلف پس از کودتای ثور وسالهای پیش از آن با هزاران سخن د یگراز 

پیامد ها، برای خویش جای باز میکنند 
میتوان گفت که سخن از "چرخی" نیزدر تاریخ چند دهه به اینسو درهمه کتاب های 
معطوف به تاریخ رویدادها و وقایع زمان حاکمیت محمد نادرخان وبرادرانش در دیدگان 
خواننده تبارز میابد  چنان تبارزی که به کوچه ها وجاده های در ماتم نشسته ره می برد 
وپیامزا تر میشود  حتا در آن برگهایی از فرآورده های تاریخنویسان دربار است که ستم 
درحق خانوادۀ چرخی را به توجیه نشسته اند، آن ماتم واندوه سایه دارد  زیرا شاه تازه به 
دوران حکمروایی رسیده، درحق غالم نبی خان چرخی جفایی را روا داشت وبرای چندمین 
باروفا به عهد را بشکست  به آن نیز بسنده ننمود، دست آزارخویش رابه نزدیکان اونیز رسانید 
وبرگهایی از جفا آمیزی را به نمایش نهاد  آن جفا کاری ها از زبان های ترسیده و لرزیده 
به گوشهای هراسیده میرفت ودر سینه های داغدیده وبی آالیش جای باز میکرد  چنان بود 
که مردم درهرجایی ازافغانستان آگاهی داشتند، که درحق خانوادۀ چرخی جفایی رفته است  
وچنان بود که نام"چرخی"، دامن گسترحدیث اندوه هایی میشد که کم ویا بیش در گوشها 

وسینه ها النه نموده بود 
دوست بزرگواروعزیزمن، جناب خالد صدیق چرخی، زیرنام "ازخاطراتم"، گوشه یی ازآن 
خاطرات را که چرخ ستمگر زمان بر ایشان میراند، طی کتابی انتشار دادند  ولی از خاطراتم، 
تصویر گر کلیه رویدادهایی نیست که خانوادۀ چرخی دیده اند  حتا تصویر گر همه خاطرات 
نویسنده نیز نیست  میشود آن را اندکی از یادآوردها دانست  زیرا ده ها عضو خانوادۀ چرخی 
طی تماسها با اوضاع واحوال زندان، با زندانی ها وزندانبان های جداگانه، ضمن خاطره های 
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مشترک، چشمدید ها وشنیدگی های جداگانه یی نیز داشتند  اما کارتحسین برانگیزجناب 
خالدصدیق، دراین اندک گفتن، به سان آن یادآوریی ماند که گویند: حدیث مفصل بخوان 

ازین مجمل 
انسانی؛  وکرامت  باعدالت  سرکوبگروناآشنا  نهادهای  کاربرد  به  یادآوردها،  اندک  این 
وکارکردهای  جفا آمیزی ره می برند وآن را به نیکویی نشان مان میدهند، که وجه مشترک 
آموزش های حکومت ستمگرانه واستبدادی است  فراوردۀ جناب خالد صدیق، که  قید ویژه 
گیهای زمانی ومکانی ونام بردن ازافراد زجر دهنده وزجرکشیده را فراموش نمی کند، با بقیه 

آثاری  که سخن از مظالم مشترک دارند، سازگاری میابد 
نتیجۀ مطالعۀ "از خاطراتم"؛  یک بار دیگر، برین نیازپافشاری میکند که تاریخ ومنجمله 
تاریخ چند دهۀ پسین افغانستان را نباید ازمحدودۀ کتاب هایی فراگرفت که زورمندان نگاشته 
تنها  نه  "عادل"بودند،  انوشیروان های  آثارآنانی که دست پروردۀ  اند  مطالعۀ یک جانبۀ 
فراموشی اندیشیدن به ستمدیدگانی رابارآورده که قربانی رفتارهای آن نا عادل هستند، بلکه 
ظالم را عادل پنداشته اند  تاریخ نویسی ما، به دلیل قرار داشتن درانحصاردیرینۀ حکمروایان 

نا عادل، مرزعادل وستمگر را بسیار مغشوش نموده وپندارهای غلط را تلقین نموده است 
از تلقینات تاریخنگاری رسمی – ستمگرانه،  انسان وارسته  با خواندن "از خاطراتم"، 
به چهرۀ واقعی ستمگری زودتر نایل میشود  وانسان رهجوی وحقیقت یابی که سالها در 
چاردیواری تلقینات رسمی وجعلیات دروغ نویسان در بند بوده است، به سوی دیگر به جانب 
چهرۀ حقیقی مظالم آشنا میشود  واین آشنایی میتواند خواستگاه سیاسی حکومت استبدادی 

را برای  او بهتر معرفی نماید 
پولی بیوس، یک تن ازتاریخ نگاران یونانی گفته بود که، "از تاریخ اگرحقیقت را بگیرند، 

جز یک قصۀ بی فایده از آن چه باقی  میماند؟"  
آنانی که ازتاریخ کشورما، حقیقت را ربوده بودند، با حقیقت ربایی خویش رفته اند  اما 
حقیقت ازمیان نرفته است  برخی ازآن حقیقت ربایان نیزازجاودانگی حقیقت وسربلند نمودن 
حقیقت گویان غافل نبوده اند  آن جا که سپه ساالر سردار شاه محمود خان غازی گفته بود:

"ما نمیتوانیم از حقایق انکار نماییم  اگرهم ما امروز انکار نماییم، فردا اشخاص دیگری 
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پیدا میشوند که حقایق را بیان نمایند "*  حتا اگر از سر تفنن وباخبرنمایی بوده باشد، اما 

حقیقتی در آن نهفته است 
گوشه یی از حقیقت در "ازخاطراتم" با ما درد دل میکند  چه خوب است اگر به سوی 
حقیقت یابی بیشتر تاریخ کشورما بکوشیم  تاریخی را که بخش قابل مالحظۀ آن قصه های 

بی فایده است، کنار بگذاریم 

*  *  *

نویسندۀ "از خاطراتم " جناب خالد صدیق، در مقدمۀ کتاب خویش از من به عنوان 
ام،  متحمل شده  را  وزحماتی  رسانیده  یاری  را  ایشان   ، کتاب خاطراتم  نشر  در  که  این 
سپاسگزاری نموده اند  درست است که من دستنویسها را دیده ام  اما حقی که زحمات 
ایشان برمن وهموطنان حقیقت جونهاده اند، بسیاراست  فراموشم نمیشود که هنگام ورق 
گردانی دستنویس ها، سخن "ادوارد گیبون" در نظرم میامد که از برداشتن  آب از سرچشمه 
ها در کارهای پژوهشی خویش، سخن رانده بود  محتویات "از خاطراتم" سرچشمۀ پاکیزه 

یی بودند که با تشنگی و چشم درد، به دنبال آنها بودم 
 دوم اینکه برایم از ناحیۀ نگارش وکاربرد لحن سخن بسیارآموزنده بود، این است که با آن 
همه رنج ودردی  که جناب خالد صدیق ازشش سالگی تا چند دهه بعدتردید، هنگام مراجعه 
به خاطرات، دامن عفت کالم را رها نکرده و ابراز یادآوردهای خویش را قربانی فرستادن 

کلمات تند و تیزنمی کند 
ازین رو جای آن است  که از ایشان سپاسگزار باشم  **

                                                                                  
تابستان 1386  

)خاطرات سید قاسم رشتیا ص 40(  *
یادداشت هایی بود برای بیشتر نویسی ومکث مفصل تر بر کتاب "از خاطراتم. "  **

        متأسفانه پاره یی از بقیه مشغولیت ها مانع تکمیل این یادداشت ها شد. 
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 وزارت معارف

حقیقت را از اتريخ می گیرد
  

پس ازشنیدن ویا خواندن یک خبرتأثیرگذار، دو احساس میتواند ایجاد شود  احساس 
خوشی ویا اندوه  اطالع از تصمیم مقامات وزارت معارف افغانستان مبنی برحذف بخشی 
ازموضوعات 40 سال پسین ازکتاب های مکاتب، اندوه آفرین بود  باوجودی که دربارۀ چهل 
سال اخیردرکتاب های تاریخ مکاتب، بسیار نابسنده وکم رنگ وناقص گفته شده است؛ 

وزارت معارف همان موارد را نیز تحمل نمیکند 
این بخش مورد نظر آنها درواقع حاکی از تصمیمی هم است که جلو تدریس تاریخ 
درست را درمکاتب بگیرند  حذف وقایع، رویداد ها، پیامد ها و نام نبردن از چهره های رویداد 
آفرین وتاریخ ساز ازین جهت نیز مایۀ تأسف است که به تاریخنویسی  درافغانستان آسیب 
میرسانند  استدالل مقامات این است که با حذف  آن موضوعات به  "تأمین وحدت ملی" 
خدمت میکنند  گویا تدریس  موضوعات بیش ازسه دهۀ پسین، بـه "وحدت ملی" آسیب 

رسانیده است !!
تذکرمختصرشایان  چند  افغانستان،  معارف  وزارت  وتصمیم  استدالل  این  با  پیوند  در 

یادآوری است:
1- رویدادهای پیامد آفرین وگوناگون، بیش از سه دهۀ پسین، به دلیل نزدیکی زمانی، 

بیشترین ریشه ها و عوامل اوضاع کنونی را دارد 
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از کودتای 26 سرطان می آغازیم.

پس از آن کودتا، تفاوت های سختگیرانه  ومحدودیت های بیشتر درحیات سیاسی و 
مطبوعاتی جامعه بار آمد  اشخاص معدودی به امتیازاتی رسیدند وتعدادی آسیب ها دیدند  
سمت وسویابی را عواملی تعیین میکرد، که گروه گرد آوری شده توسط محمد داؤود خان 

وبه ویژه شخص وی نقش اساسی داشت 
اما امروز یکی از واقعیت ها این است که محمد داؤود خان هم مانند برخی دیگر از 
پیشوایان  گوناگون سیاسی، درداخل و خارج کشورطرفدارانی دارد  با هر برداشت وانگیزه 
یی که است، تعدادی از اجزای جامعه از زمانۀ حکومتداری اوبه دفاع بر خاسته اند  چه باید 
کرد؟ وقایع، رویداد ها ونقش او را ثبت تاریخ کرد ویا نه؟ بدون ثبت جریان سالهای حکومت 
او تدریس مضمون تاریخ مفهومی ندارد  مشکل تدریس دیروزها که تا به زمانۀ کنونی به 
درازا کشید این است که یک جانب نوشته وتدریس شده و جانب دیگراز اعمال داؤود خان 
ودیگران نه  نوشتن همه جانبه نیاز خود را از نوشتن تاریخ  واقعی و آوردن حقایق میگیرد  

نه از روی آرزوهای دربستۀ موافقین ویا مخالفین او 
چنین نیازی از ترتیب کنندگان کتاب تاریخ مطالبه میکند که به یک جانبه نویسی دیرینه 

پایان دهند  نه اینکه برخی از رویدادها و یا نامها رابردارند 
پس ازکودتای ثور، تکان ها درجامعه بیشتر شد  پیامدهای آن را نسلی نگریسته اند  
تعدادی از سران کودتا، حزب حاکم وقت ودولتمردان آن درداخل وخارج استند  آیا تاریخ آن 
زمانه رابرای شاگردان تدریس کرد ویانه؟ آیا برای شاگردان عامل مهاجرت ها را گفت ویانه؟ 
برای آنها دلیل مرگ تره کی با بالشت، مسموم نمودن امین و قتل امین، گسیل سپاه شوروی 
به افغانستان، رسیدن  ببرک کارمل به کابل  وسبکدوشی اورا برای شاگردان نوشت ویا نه؟

وزارت معارف برای دل به دست آوردن تعدادی از آن افراد که درارگانهای دولتی  مشغول 
استند، پاسخ نه را ترجیح داده داست 

تنظیم های جهادی و جنبش ملی اسالمی عبدالرشید دوستم در همه جا وبیشتردرکابل 
جنگیدند  وقایع و حوادث آن جنگها آنقدر دلخراش وجانگدازاست که هنوز اندکی ازآنها گفته 
نشده است  امروز بسا از آن رهبران جنگی درارگان های دولت صاحب قدرت ونفوذ استند؛ 

چرا نباید شاگردان در مکاتب هم بدانند که چه وقایعی رخداده بود 
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آیا سخن از جنگهای کابل حتا درسطح کلی آن در مکاتب، "وحدت ملی" را آسیب میرساند؟
 همینطور روزگار و رویداد های زمانۀ تحریک اسالمی طالبان، و نام سران آن برای نسلی 
که شاهد اعمال طالبان بودند، شناخته شده است، معرفی آنها برای شاگردان ونسلی که در 

طفولیت به سر میبردند، چرا محلی نداشته باشد؟
2- آیا ادعای آسیب رسانی آن بخش از تاریخ به "تأمین وحدت ملی" پذیرفتنی است؟

تا حال درجایی ازفرایند تأمین وحدت ملی دیده نشده است که از طریق حذف تاریخ ویا 
برداشتن چند صفحه از تاریخ یک کشور، زمینه های وحدت ملی تأمین شده باشد  برای 
ملت شدن، برای تحقق چنان آرزویی، گذشته از عوامل اقتصادی، واجتماعی، این مهم است 
که حکومتداران ونخبه های قومی یک جامعۀ چند قومی وچند ملیتی، تا چه اندازه دارندۀ 
فرهنگ واعمال وحدت طلبانه استند  برای تحقق آن نیاز که به احترام اجزا، عدم برتری 
جویی، دوری از افشاندن بذر کینه و افکار واعمال تفرقه جویانه نیازاست، آیا در جامعۀ ما 
رعایت شده اند؟ قانونمند بودن جامعه؛ موارد تخطی، کجروی ها وآسیب رسانی ها را محکوم 

میکند  به شرط آنکه حکومتگران به قانون احترام داشته باشند 
اما حذف صفحاتی از تاریخ، کمکی به "تأمین وحدت ملی" ادعایی نمیکند  تا حال هم 
شاگردان مقصر آسیب رسانی ها نبوده اند  خوب است که آنها تاریخ خویش را بدانند واز 
آن آگاه باشند  دورکردن آنها از دسترسی به حقایق، انصراف اجباری از بدیهیات است که 

معلومات درست گذشته برای حال وآینده  مفید میباشد 
 

3- تدریس تاریخ درمکاتب افغانستان همواره نادرست ونا کارآمد بوده است  جای د اشت 
ودارد که نمونه های قبلی عوض شوند  تاریخی که برشمردن سنوات، ونوشتن  فالنی فرزند 
فالن سردار، تدریس شده، مالل وخستگی و دل زنی، بی اعتنایی به مطالعۀ تاریخ رابرای 
شاگردان بار آورد  پس تاریخی که جعاالن برای آموزش غلط و بدآموزانه نوشته بودند؛ باید 

عوض شود 
 تدریسی که حمالت شاهان کشورما را به بقیه کشورها و قتل  صدها هزار را جز افتخارات 
ملی یاد میکند، باید برداشته شود  نکاتی که برای مدح وستایش جنرال ضیأ الحق نوشته 
شده اند باید برداشته شوند  درعوض ناگفته ها و موارد هردم  درمعرض سانسورباید  برای 
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شاگردان تدریس شود 

وزارت معارف افغانستان که ازدرک چگونگی تدریس تاریخ  فاصلۀ بسیاردارد، دراوضاع 
حاکمیت خودسری های ذوقی ونبود شایسته ساالری، میتواند برخی از رویداد های تاریخی 
و نام بردن ازچهره های مجری ومقصررا از کتاب های شاگردان حذف کند؛ اما نمی تواند 
رویداد ها ونام نقش آفرینان  را از صفحۀ تاریخ افغانستان بردارد  زیرا رویداد ها بسیار اثر 

گذارتراز آن اند که وزیرمعارف جلو آگاهی از آنها را بگیرد 
جان سخن دراینجاست، که وزارت معارف، میخواهد طی حرکت هماهنگ و هدفمند با 
سیاست های ناشفاف جاری، کردارهای پیشینه و اهریمنانۀ یک تعداد اشخاص را پنهان کند  
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 "ارمغان چاه آب"، ارمغان دلنشین

ارمغان چاه آب
نویسنده: داکتر جمراد جمشید

به کوشش: زرشید شعله
تاریخ چاپ: بهار 1382 خورشیدی

شماره گان: 1000 نسخه
ناشر: انتشارات میوند

درپنج بخش با فصل های مربوط و 282 صفحه

 اگر در صدر سخن، نارضایتی از مشکل بی اطالعی از وطن را بیاورم که بسیاری بدان 
گرفتاریم؛ »ارمغان چاه آب«، رهنمودی در گشایش آن مشکل تواند بود  بی تعارف گفته شود 
که  ما از تاریخ و فرهنگ و عادات و رسوم وروحیات وطن خویش یا نمی دانیم و یا کمتر و 
در گونه های ناقص چیزی خواهیم دانست  مگر نه اینست که اگر کارسازان و تاریخ سازان 
و مدعیان دگرگونی جامعه از جامعه و مردم مي دانستند، اینک، جامعه حمال اندوه طاقت 
سوز نمی بود  اما تردیدی هم در کار نیست که اگر گفته شود، آن همه قشر دست اندرکار 
»ادای رسالت« در جامعه از جوامع دیگر و به ویژه جوامع طرف سجود سیاسی و فرهنگی 
چیزهای هرچند ناقص و جعل زده مي دانسته اند، درد بی اطالعی از جامعه برای مردم ما 
دردی مزمن و استخوان سوز با پرداخت بهای بسیار،  تاسف بار و جبران ناپذیر بوده است  
مگر می شود، در پی نجات بیماری بود، اما از ویژگی های درد و اوصاف آن با بی خبری  

نسخًه عالج نوشت؟
شکوه از نبود اطالع از وطن درمحدوده قشر سیاسی اندیش، فاقد زحمت آنکه سر را 
در گریبان ببرد ووطنش را بشناسد، پایان نمی یابد  اهل تحقیق و رشته های ویژه جامعه 

شناسی نیز دراین زمینه بار تقصیر و مالمتی را حمل مي کنند 
 سخن ناصواب خواهد بود اگر کارکردهای پیشینه و موجود را که اندکی از اشارات ره 
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یابانه داشته اند، درنظرنگیریم، اما ناگفته پیداست که زحمات اندیشمندانه و برمالساز ویژه 
گیهای وطن ما جای تاثیرگذار و کارساز خویش را بازنیافته و آن وظیفًه مهم با گسستگی و 

نواقص و باکم رنگی هایش جلوه داشته است 
هنگام مکث بدین خال و راه چاره جویی اش، شاید یکی از تصورات و پندارها این باشد 
که به منظور شناخت و معرفی وطن، به اجزا و در هیأت جدا افتاده ها عطف توجه شود  
زیرا این جامعه درهمان نگاه های نخستینی که به او می کنیم، سخن از وجوه تمایز و نبود 
توحید و انسجام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی     دارد  همان گونه که در معرفی تاریخ 
ادبیات ما، نمی شود شیوه های پیشینه و سنتی را کنار نگذاشت و به جای آن به ادبیات 
اجزا توجه باید کرد، دریافت اطالع دقیق از وطن نیز الزمه اش ره بردن به ژرفناهای وطن، 
بدان مفهومی است که مردم و آنهم اکثریت مردم از محالت خویش دارند  و این مردم را 
به تنهایی با محالت جدا افتاده از هم بازنمی توان شناخت؛ بلکه ویژگی هایی که آنها را از 
هم جدا نگهداشته، باید شناخته شوند  کتمان این ویژگی ها سعی در جهت وطن نشناسی 

است الغیر 
کوشندۀ تهیه و چاپ کتاب "ارمغان چاه آب" نیز با درک همان ذهنیت است که درمقدمًه 

خویش مفهوم وطن را با این عبارات توضیح داده است:
  "برخی اوراق این کتاب     موی سپیدان و بزرگان وطن ما )چاه آب( را معرفی داشته 
    اگر بسنده و در برگیرنده، همه انسانهای شریف وطن ما نباشد،     مي تواند مشت نمونه 

خروار یک ارمغان خوبی باشد" 
هنگامیکه مطالعه کتاب "ارمغان چاه آب" نوشته داکتر جمراد شعله پایان یافت، احساسی 
که برایم  دست داد این بود که نویسندۀ ارجمند، گام عملی و پیشتر و بیشتر در زمینًه رفع 

مشکل از طریق معرفی یک جز با احترام و  اعتقاد به وطن افغانستان برداشته است 
نویسنده کتاب ارمغان چاه آب، برحق دراین معرفی موفق است  او از اوضاع جغرافیایی 
می آغازد؛ خواننده را به تاریخ اوضاع جوی چاه آب، وجه تسمیه و ساختمانها، کوهها، دشت 
ها و چشمه سارها آشنا می سازد  از اوضاع اجتماعی تصویر جالب بدست میدهد  از گروه 
های مختلف مردم، روابط و ضوابط مسلط، از فعل و انفعال روابط در بستر دگرگونی های 
سیاسی می نویسد  از ادبیات، موسیقی و رسامی سخن ها دارد  دراین راستا و با آنچه در 
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معرفی این وطن برگزیده است، سخنش تنها پیروی شیوه های دیرینه و مسلط مبنی بر 
معرفی چند تن از شاعران نام دار نیست، بلکه از ادبیات چوپان های صحرا، دهقان های 
قلبکی و هیزم کشان جنگل، از شعر و سخنی که ازبذرعه استادان علم و ادب این سرزمین 
نشئات کرده و از کهن کرباس پوشان نان جوین خور، از ترنم های عوام الناس؛ تصویری 

دل انگیز بدست میدهد 
نویسنده ارمغان چاه آب، هرقدر به دورانی که خودش شاهد بروز رویداد ها و صحنه ها 
بوده است نزدیک مي شود، با نام بردن از اشخاص و تاریخ و فضای رویداد ها، حافظه و 

خاطرات را به گواهی می طلبد و در معرفی وطن عزیزش  موفقیت دارد 
نویسنده دراین عرصه، گزارشگر محافظه کار و متعارف، از گونًه هراس زده های  دوست 
یاب و دربند ملحوظات خاطرخواهی و رنجش این و آن هم نیست  آنجا که پای معرفی 
اشخاص و استعداد هایشان درمیان است، نفی مطلق مروج را کنار گذاشته است  و چون ره 
به معرفی درد های چند دهه پسین می برد، بی محابا قلمش عقاید و افکار غلط و زیانمند و 

آسیب پذیرساز همان استعداد ها را نیز در معرض سرزنش و نکوهش قرار میدهد 
درینجا قصد ما معرفی تمام نکات دلنشین  کتاب و احساسی که از خواندن آن دست داده 
است، نیست  بهتر آن تواند بود که خواننده را به مطالعه این اثر دعوت کرده و از قلمزنان هم 
میهن بخواهیم تا در معرفی وطن خویش بکوشند  اتخاذ این روش، یا نهادن تصویرهای 

جداگانه در کنار هم، ارمغانی با تصویر بزرگتر در معرفی افغانستان خواهیم داشت 
قلم دکتورجمراد شعله صمیمانه تر و مهربانتر باد، قلمی که برحق میراث بردار فرهنگی و 

ادامه دهندۀ صادق آن پیر آراسته به هفت هنر، شادروان جمشید شعله است  
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رسدار محمداهشم خان  رد چند  ایدداشت  اشردوان خلیلی  

یی،  وندیده  عزیز  دوست  را  خلیلی"  اهلل  خلیل  استاد  شادروان  های  "یادداشت  کتاب 
مهربانی نمود، از امریکا برایم فرستاد  کتاب را ورق گردانی کردم  آن را ازجمله کتاب های 
پرکششی یافتم که دل آدم می خواهد تا مطالعۀ آن به پایان نرسیده، باید مطالعه را ادامه 
داد وخواند  به تهیه کننده گان کتاب؛ بانو ماری خلیلی و آقای افضل ناصری ومهتمم کتاب 
آقای محمد قوی کوشان، احساس تحسین دردلم جای گرفت  آنها کارزحمت آمیزی را با 

امانتداری و اخالص به پایان رسانیده اند 
از "یادداشت های استاد"، نکاتی را یادداشت کردم  آنچه درپایان می آید، قسمت اندکی 
ازآنها است، که با سردارمحمد هاشم خان صدراعظم پیوند دارد  چند جایی هم ازسخن استاد، 

سخن روئید  الزم دیدم که بازآیی آن سخنان را نیز درین تبصره جای دهم 

*  *  *

ابراز احساس استاد از هاشم خان صدراعظم
"       درمنزل خودم بودم، محمد انس خان آمد وگفت:

      بسیار حرف کالن است  امروزصدراعظم صاحب کالن واالحضرت سردارمحمد 
هاشم خان وفات کردند 

       
  گفتم:

خوب، انا هلل و انا الیه راجعون، نگفتم که خدایش بیامرزد !       "
      ) یادداشت های استاد خلیل اهلل خلیلی(                                                                                                                               

هنگامی که درکشورما وبرخی از سایرکشورها، شخصی  خبرمرگ شخص دیگری را 
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می شنود؛ دربیشترین موارد می گوید: خدا او را بیامرزد  مواردی را هم داریم، که انسان با 
شنیدن خبرمرگ، در واکنش خود می گوید، خدا هرگز او را نبخشد  واگر دل آزرده گی های 
بیشتری ازمتوفی ویا مقتول داشت، این جمله را نیزمی افزاید که: جایش در پایان ترین طبقۀ 

دوزخ باشد 
چنان که درصدر موضوع می نگریم، شادروان استاد خلیل اهلل خلیلی، چند دهه پس ازمرگ 
سردارمحمد هاشم خان، یاد وخاطره یی را آورد، که حاکی ازطلب جزاهای دوزخ  برای هاشم 
خان تواند بود  آنگاه که می گوید، "نگفتم که خدایش بیامرزد"، حتا خواننده یی که ازکارنامه 
های محمد هاشم خان مطلع نباشد، با ابرازچنان احساسی ازخلیلی، سراغ دلیل ودالیل را می 
گیرد؛ واگربه جستجوی رفتارهاشم خان به سوی بقیه کتاب ها نیز نرود و تنها به یادداشت 
های خلیلی مراجعه نماید، می بیند که یاد چندباره از او، تصویری شده از سیمای مستبدانۀ 

هاشم خان؛ و درنتیجه دالیلی  را در توجیه واکنش استاد به دست میاورد 

اهمیت  شناخت استادخلیلی از هاشم خان

  سردارمحمدهاشم خان،هفده سال صدراعظم مملکت بود  گرچه با قساوت وبیرحمی 
شناخته شده است، اما برداشت جامع که دربرگیرندۀ قساوت وستمگری اونیزاست، زمانی 
میسرمی باشد، که جمیع برنامه ها، دیدگاه و کارکردهای محمد نادرشاه و در کل دورۀ 

صدارت آن سردارنیزدرنظر آیند 
 پاره یی ازاصالحات درزمان هاشم خان صورت گرفته اند، که بسنده نبوده ولی خود 
معرف مشی محافظه کارانه وتعریف دیدگاه او است  نسلی از میان برداشته شد که در 
جامعۀ مواجه با قحط الرجال ضربت شدیدی بر پیکر جامعه بود  هزاران خانواده روزهای تلخ 

وغمباری را دیدند که هنوز هم کمتر از آنها گفته شده است 
از طرف دیگر نسلی وارد کارزار و همدستی با حکومت شد، که سوگمندانه تعداد کثیری 

از آنها با فرهنگ بلی گویی واطاعت از استبداد بار آمدند 
شناخت دقیق وجامع چنان نظام وشخصیت های تاریخ ساز آن، مستلزم داشتن اسناد 

ومدارک وگواهی شاهدان عینی است 
شادروان خلیلی یکی از آن شاهدان است 
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خلیلی ازجملۀ کسانی نیست، که ازهاشم خان به گونۀ غیرمستقیم شنیده ویا خوانده اند  
خلیلی گفتار وکردارسردار را از نزدیک دیده وشنیده است  درصدارت همکاراوبود  چندین 
سخنرانی او را هم نوشته است: "در سالم خانۀ عمومی لویه جرگه برپا شد، لویه جرگه را 
سردارمحمد هاشم خان افتتاح کرد، وخطابۀ سردارمحمد هاشم خان را هم من نوشتم      

 " ) ص/182/250(
اوبا  تماسهای  به  ابراهیم عالمشاهی می گوید،  بزرگوارشهید، سید  دربارۀ  آن گاه که 

صدراعظم بهترمی توان راه یافت وبه اهمیت نظریات او پی برد:
خانوادۀ عالمشاهی که در اثر مظالم امیرعبدالرحمان خان به ایران رفته بودند، وی همانجا 
تولد یافت، ادیب و دانشمند بارآمد  "در اوایل دورۀ ظاهرشاهی به عبدالرحیم خان نایب ساالر 
به کدام وسیله پیامی فرستاد وخواست به وطن بازگردد      به هرات آمد ونایب ساالراو را 
نزدمن)کابل( فرستاد، من اورا نزد صدراعظم محمد هاشم خان بردم وباالخره او رابه صدارت 

به حیث کاتب گرفتند      ") ص 106(
و  برگ  است،  آورده  یادداشت های خود  در  هایی که  دیدها وشنیده گی  ازآنروچشم 
گواه دیگری می شوند درگسترۀ آشنایی با عملکردهای زمامداران چند دهه پیش کشورما 

ومشخصاً درک خوی وخصال، سطح وسویۀ محمد هاشم خان           
از میان انبوه یادداشت های اوچند گزینه را، که به معرفی سیمای هاشم خان کمک می 

نماید، میاوریم:

خود کشی انورجان

 انورجان پسرکاکای استاد به گونۀ دروغین به جاسوسی متهم شده بود  گناه! او این بود، 
که یک تن خارجی را در جادۀ عمومی کمک رسانیده بود که تایر موتر خود را ترمیم می 

نمود 
 با آنکه پس از تحمل شکنجه وآزاربسیار آزاد شد، اما کابل را ترک گفت ورفت  به 
تخارستان  درآنجا یک روز شخص بی مسؤولیتی او راجاسوس خطاب کرده است  انورجان 
تحمل شنیدن برچسب را نیاورده، با نوشتن پرزه خطی، به زنده گی خویش پایان داد  آن 
خبر درکابل به گوش صدراعظم رسید  صدراعظم می دانست که انورجان خویشاوند خلیلی 
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است  باالی خلیلی عتاب می کند که "تو چرا ماندی پل خمری رفت؟ " ص 168/167

صدراعظم در پوشیدن لباس مداخله می کرد

با دوست خویش عبدالرزاق خان پسرسردارعزیزاهلل خان قتیل  یکی ازشب ها، استاد 
درهوای آزاد قدم می زد، حکایتی را که  می خوانیم از ذوق صدراعظم درزمینۀ پوشیدن لباس 

و چند موضوع دیگر حاکی است  خلیلی می گوید:
"من یک لنگی جالل آبادی، یک شال نازک ابریشمی برسرشانه ام بود ویک دستار به 
سرم  عبدالرزاق هم همینطور یک لباس داشت و چپلی ها به پای ما بود  این لباس ها گویا 
لباس مامور دولت نبود  خوش ِ محمد هاشم خان صدراعظم نمی آمد  صدراعظم از زمین 
های خود از شکر دره بازمی گشت  آمد نزدیک ما که رسید،      بر اسپ سوار بود و ده دوازده 
سوار درکناره ازین میرفتند  چند  بایسکل سوارهم پیشتر وهم چند بایسکل سوار مسلح از 
دنبال میامد این بایسکل سوارها چراغها به روی ما انداختند، ما از سرک خود را کنار کردیم 
وبه آن گندم ها رفتیم؛ اما اینها ما را شناختند      فردا پیشنهاد های وزارت تجارت را می 
بردم برای صدراعظم  وقتی پیش کردم پیشنهاد را از دست من گرفت وبه شدت به روی 
میزخود گذاشت وکاله خود را به سرش ماند -  به همان لهجۀ هندوستانی که همیشه گپ 

می زد- گفت: خلیل اهلل خان!
 عرض کردم ، بلی صاحب 

 گفت: اول برو خود را اصالح کن بعد بیا پیش من 
حیران ماندم  

دوهفته سه هفته ازین قضیه گذشت وبازمرااحضار کرد  تنها به باغ صدارت قدم می زد  
گفت: به گناه خود فهمیدی؟

من گفتم که صاحب نفهیمدم
گفت: تو آنشب همراه او آدم کی بود که قدم می زدی؟ او لباس آدم بود که تو پوشیده 

بودی ؟
        پرسید آن آدم دیگر که در پهلویت بود، کی بود؟

گفتم: عبدالرزاق جان پسر سردارعزیز خان)نواسۀ سردار نصر اهلل خان(
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گفت: بلی، بلی، تو همراه خانوادۀ امان اهلل خان هنوزکارداری؟!      گفت، خب این خیر، 

این مولوی فضل الربی که با تو رفت وآمد دارد، من خبر دارم    ") ص 169 (
در زمینۀ ذوق وسلیقۀ زمامداران افغانستان به لباس ها، بیشتراز امان اهلل خان یاد شده است  
هنگامی که پوشیدن کاله و دریشی را یا پتلون را جبری نموده بود  اما صحبت ازهاشم خان 
وسلیقۀ او کمتر درمیان آمده است  خوب است که آن لباس های مورد عالقۀ هاشم خان را 

اززبان خلیلی بشنویم وبازتاب تحمیل سلیقه در زمینۀ پوشیدن لباس را نیز بیشتر بیابیم 
خلیلی چنین تصویری ازذوق هاشم خان وجبر وتحمیل او دارد:

"یک بیماری در حکومت پیدا شد که باید همه چیز بر اساس خودنمایی وتظاهر باشد  
یعنی این سفرایی که درکابل هستند، وشبهایی که به دعوت میایند، اینها فقط پیشرفت 
افغانستان وخدمات حکومت سردار محمد هاشم خان رادر لباس مامورین قیاس کنند!        بر 
این بنای غلط حکم شد که شرکت خیاطی از بمبئی بیاید  چند تا خیاط های گبر توسط رستم 
جی که یکی از تاجر های گبر بمبئی بود، از هندوستان خواسته شد وبرای تمام مامورین تا 
درجۀ مدیر عمومی وسایر کسانی که دعوت می شوند، به دعوت های شب، لباس به قیمت 
گران، سه لباس فراک وبانژور وسموکنگ ساخته شد و پیراهن ها هم از خارج خواسته شد  

و بوها هم از خارج خواسته شد  بوت ها هم از خارج خواسته شد      
خنده آور چه بود که به همه مامورین موتر میسر نبود  وحتی گادی هم پیدا نمی شد  
بعضی این پتلون دریشی خود را درمیان یک خریطه گرفته زیربغل خود میاوردند، تا نزدیک 
صدارت  چون پیاده میامدند که این )لباس ها( مبادا آلوده شود، ودر نزدیک صدارت، به اتاق 
قابچی صدارت میرفتند، به اتاق)دربان(، وآنجا پتلون خود را می پوشیدند  از آن مضحکتر این 
بود که این جناب دربان هم از هر ماموری که پتلون خود را درآنجا آلش میکرد، یک افغانی 

پول اجرت می گرفت     
تعجب این است که فکرنمی کردند که آن نمایندگان خارجی که درکابل هستند، ویا 
روزنامه نگار وسیاح که درافغانستان می آیند، اونها حالت ملت افغانستان را به این لباسها قیاس 
نمی کنند       صد ها نفر را می بینند که پابرهنه در راهها میروند  می بینند که زنها ومردها 
برهنه هستند! اما خیال میکردند که این لباس فراک وسموکنگ، بانژور تمام این معایب را 

می پوشاند و ملت افغانستان را ملت مترقی وملت پیشرفته نشان میدهد! ) ص 174 / 175(
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تایید گفتار هاشم خان از روی ناگزیری

یکی ازمقتضیات حکومت های استبدادی، مطلقه و توتالیتارو دیکتاتوری های رنگارنگ 
این است، که هرچه وبه هررنگ وگونه یی که قدرتمند اندیشیده، گفته ونوشته یا فرمان داده 
است، زیردستان باید به آن بی چون وچرا صحه بگذارند  سرتا کمر به عالمت تایید فرود 
بیاورند؛ ویا دست های خود را در جلسات همه فرازببرند  اینکه در دلهای آنان چه است، می 
شود گفت که تعدادی مخالفت را حمل می کنند  اما چارچوبی برای ایشان تعیین شده که 
اگر می خواهند زنده بمانند، بلی هم بگویند  همین که مدتی سپری شده ویا حیات آن نظام 

به پایان رسیده است، حرف های دل برخی ازآن مردمان بیرون شده است 
 خلیلی نمونه یی از قدرت هاشم خانی را که زیردستان راوادار به تایید هر زشت و درشت 
او می نمود، میاورد  طی خاطره هایی ازسفر به ایران درادامۀ کار وساطت جنرال التای ترکی 
درقضیۀ سرحدی، می گوید، که وقتی به کابل برگشتیم، رفتیم بحضور سردار محمد هاشم 
خان تا گزارش هیأت را برای او بدهیم  وقتی دوسیه را باز کرد که  گزارش را بخواند؛ هاشم 
خان می گوید "حاجت به خواندن نیست  من ازهمه کارهای شما و عبدالرحیم خان)نایب 
ساالر والی هرات و مامای  استاد خلیلی( خبر دارم  نخوانید همه را خود من میدانم  خوب 

شد عبدالرحیم خان می خواست که آب گل آلودشود وماهی بگیرد، اما خدا نخواست!" 
خلیلی در یادداشت ها، دردآمیزانه می گوید که "زحمت کشیدن، جان کندن، دویدن برای 
وطن، وطنی که صدراعظم ومسئولش نشسته بجای اینکه از ما تشکر کند و اظهار خرسندی 

نماید، به این کلمات سخت ودرشت، بمن جواب داد!
درمقابل قدرت انسان چه کرده می تواند؟! شاید بی اختیاراز زبان من برآمد که خداوند 

سایۀ واالحضرت را کم نکند " )ص132( 
پیشامدهای زشتی که هاشم خان گاهی بصورت آشکارا و دراکثر موارد ومواقع  بصورت 
پنهانی دربرابر نایب ساالروخلیلی دارد، از طرف خلیلی تشخیص شده است  از همین رو بارها 

از "سختگیری هاشم خان" در برابر شخص خودش و عبدالرحیم خان یاد میکند 
خلیلی از نشست های جمع دوستان ادیب، شاعرو سیاسی، حکایت می کند، که در شب 
نشینی ها، افزون برصحبت از شعر وشاعری "یک قسمت دیگر شکایت از احوال مملکت 
و شکایت از سردارمحمد هاشم خان واوضاع آن" بود  درینجا سوالی مطرح می ماند که آیا 
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هاشم خان با آن مشغولیت ها وشبکه های سخن چینی ازشکایت های خلیلی مطلع نبود؟ 

آیا منتظر فرصت مناسب برای توقیف او ننشسته بود؟

سختگیری بر نایب ساالر و خلیلی

 نایب ساالرعبدالرحیم خان پس از فروپاشی نظام امانی، نخست جانب شاه سه روزه 
عنایت اهلل خان الزام کرد  پس از استعفأ او طرف  حبیب اهلل کلکانی راگرفت  فعالیت های 
موفقانۀ نظامی نشان داد و درهرات والی مقتدربود  وبا تبارزشکست امیرکلکانی وپیروزی 
های محمد نادرخان، پیام وپیغام وفاداری فرستاد  این هم گفته شده است که در دل هوای 
استقالل درهرات داشت  به هر حال به تسلیم  نادرشاه بیعت کرد  چندی بعد هاشم خان او 
را به پایتخت خواست  وزیرفواید عامه)1933-1938( ومعاون دوم صدراعظم)1940-1938( 
شد  درواقع ازقدرت وتوان پیشینه برافتاد و زیرنظر حکومت قرارگرفت  حکومت بر او اعتماد 
واطمینان الزم را نداشت  زیرا او آدم دراک وهوشیاربود وحرکاتی را درگذشته از خود نشان 

داده بود که نمی توانست طرف اطمینان بیشتر صدراعظم وگونۀ حکومتداری او باشد 
شورش مردم صافی زمینه یی را آماده نمود که سیاست هاشم خان شامل حال او شود  
رادیو افغانسنان اطالعیه یی را به نشر سپرده بود که عبدالرحیم خان در ایجاد وتحریک 
آن شورش دست دارد  نایب ساالر وخواهر زاده اش خلیلی با بیش از سی تن دیگرروانۀ 
محبس شدند  نایب ساالر وخلیلی بارها گفته بودند، که هیچگونه ارتباطی با شورشیان 
نداشتیم  محمد ظاهرشاه در دهۀ چهل خورشیدی به مرحوم سید قاسم رشتیا گفته بود که 

هاشم خان صدراعظم در پی اعدام آنها بود  اما تصمیم صدراعظم را امضأ نکردم 
اما حکومت نه تنها در اعالمیۀ رادیویی ادعای داشتن سندی ازنایب ساالر را نموده بود، 
بلکه بارهای دیگر، که خلیلی در زندان بود، هاشم حان برای او گفته بود که سند داریم  
اما آن"سند" مانند بارهای دیگر روی انتشار ندید  مرحوم غبارشورش صافی را ناشی ازستم 

واستثمار حکومت می داند   
طی سالهای اخیرکه ازبرکت دریافت نامه ها، جزوات، متون قلمی، عکسها، فلم های 
ویدیویی و نوارهای ثبت شدۀ صحبت ها؛ ناشی ازلطف تعدادی ازهموطنان ممنون بوده ام، 
نامه یی را که درپایان میاورم، نشاندار تأمل به سوی موضوع باالیافتم  نامه نوشتۀ آقای 

رؤوف ملکیاراست، که به تاریخ دسامبر 2009 فرستاده اند 
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"به ارتباط با دو مقالۀ منتشره درمجلۀ "آیینۀ افغانستان" به قلم جناب داکتر عبدالقیوم خان 
و جناب داوود مومند به یاد ِقصه یی افتادم، که چندین سال قبل شنیده بودم  این قصه با 
محتویات آن دو مقاله در ارتباط است   بنًأًء برای روشن شدن بعضی حقایق تاریخی مملکت 

آن را به رشتۀ تحریر آوردم 
      سالها قبل کاکای مرحوم ما، جناب جنرال عبدالجبارخان ملکیار، ضمن صحبت های 
خصوصی ویادآوری ازجریانات سیاسی و محبوس شدن ها، از زبان دوست بسیار نزدیک 
وقدیمی خویش، مرحوم جنرال سید عالمشاه خان شکردره یی، موضوعی را قصه نمود  قابل 
تذکر می دانم که در وقت صحبت  آن مرحوم برادرم و دوپسر کاکایم هم حاضر بودند   

کاکای مرحومم از زبان مرحوم سید عالمشاه خان چنین گفت:
زمانی که نفر بسیار معتمد سردار محمد داوودخان بودم، یکی از روز ها ازسردار محمد 
داوود خان هدایت یافتم، که تا یک مکتوبی تهیه بدارم که گویا ازطرف نایب ساالرعبدالرحیم 
خان صافی است؛ و عنوانی سران وخانهای قوم صافی منطقۀ خودش سفارش شده است که 
شورش و اغتشاش قوم صافی را تقویه کنند  سردار این تاکید را هم کرد، که مکتوب باید به 

خط وقلم یک آدم اطمینانی تهیه شود و خطش در محیط  شناخته شده نباشد 
 جنرال سیدعالمشاه خان با گرفتن این هدایت، چند روز در فکر ومجادله بوده که چطور 

چنین مکتوب وموضوع را تهیه کند وبا کی درمیان بگذارد تا جریان  رسوا نشود 
 در نتیجه  بعد از چند روز به پسرخودش سید ظاهر شاه که در آنوقت متعلم  مکتب بود، 

مطلب را دیکته  می نماید و او می نویسد   بعد مکتوب را تسلیم  داوود خان میکند 
  واین همان مکتوبی است که چند روز بعد تر از جیب یکنفر در ادۀ موتر های نزدیکی محل 
زندگی نایب ساالرعبدالرحیم خان صافی، گویا توسط پولیس مخفی کشف وبعد بحیث "سند" 

سبب گرفتاری، زجر، شکنجه، و حبس آن شخصیت وطندوست و مدبر وبا همت گردید 
سید عالمشاه خان در وقتی که آن موضوع را قصه می نمود، نهایت نادم ومتأثر بود "

آزار وازیتی را که خلیلی در زندان می بیند، قصه هایی که از حال غمبار زندانیان میاورد 
با همه گزارش های مرحوم غبار، مرحوم عبدالصبور خان غفوری، وسالهای بعد که سنت 

شکنجه گری را که جناب محمد آصف آهنگ ودیگران نوشته اند، سازگاری دارد 
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فشار طاقت سوزی که سرانجام خلیلی را به سوی خودکشی ناموفق رهنمون شد، وعتاب 
صدراعظم وبازهم سخن ازداشتن "سند" خیانت! رادرپی داشت؛ آنچه  اززبان هاشم خان 
در محضر سردارمحمد داوودخان وسردار محمد نعیم خان می شنود، )آنچه از حرص وآز، 
ص 171( زراندوزی ها وغصب نمودن زمین ها می بیند، تصمیم خطرناکی را که از طرف 
سرداربرای مرحوم استاد قاسم افغان )ص 165(  وصد ها مورد دیگر می بیند، درشکل گیری 

احساس خلیلی در برابرسردارمحمد هاشم خان مؤثر بوده است 
ازینرو درپیوندی که میان  آنها است، تمنیات خلیلی و سرداردوجهت متفاوت را می پیمایند:

خلیلی می خواهد زنده گی نماید، وآرام باشد  اما سردار شکاک، ترسو و دارندۀ تصمیم 
سرکوب است  به خلیلی و مامایش چهره های نامدار، نایب ساالر عبدالرحیم خان، مانند 
ذهنیت  این  هستند   ومرگ  زندان  سزاوار  که  نگرد  می  افرادی  دیدۀ  دیگربه  صدهاتن 
راکارکردهای دوتن اخیر ایجاد نکرده است؛ بلکه سیاستی که محمد نادرشاه ومحمد هاشم 
خان بیشتر با آن معرفی شده اند، تقاضای چنان آزارها را داشت  سیاست سرکوب نخبه ها 
وافرادی که همه وقته وهمیشه بلی گوی نبوده اند، ویا از دست آنها کار اداری، فرهنگی ویا 

سیاسی ساخته بود ولی  تحمل نمی شدند 
به نظرنگارنده آنچه ازیادداشتهای استاد خلیلی می تراود، معرف این محوردربرداشتها 

وکارکردهای سرداراست  محورترس وعالج آن به وسیلۀ زندان واعدام    
یادداشت ها برگی اند درگسترۀ استبداد شناسی  ومردم آزاری در کنار سایر برگهای تاریخ ما 

اگرامروزسردارهاشم خان باردیگرو دریادداشت های استاد، نماد مطلقیت ومردم آزاری 
وعقب ماندگی ترسیم شده است، سزاواراست که این همه یادآوری ها ازاوپندی را به گوش 

آینده گان وناباوران به آنچه در آن زمانه رفته است، بیاویزد 
استاد خلیلی هنگام شنیدن خبر مرگ سردارهاشم خان، احساس خود را به گونۀ راستین 
ابراز کرده است  برای سردارهیچ طلب آمرزش ننموده است  این گونه موقف صادق بودن 

با خود وبا تاریخ است 
آن چنان زی که چو میری برهی     نه چنان زی که چورفتی برهنـــد 
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ردحاشیءه   انتشار  انهم اهی داکترعبدالقیوم خان

 یادآوری نخستین

پس ازانتشارنامه های داکترعبدالقیوم خان، عنوانی برادرش داکترعبدالظاهرصدراعظم 
پیشین،)1( چندین بار، برخی ازهموطنان درخالل صحبت های تبصره آمیز، این سوال را 
مطرح نمودند، که آیا میتوان به صحت ودرستی وثقه بودن آن نامه ها متیقن بود ؟ اینکه 
واکنشهای تردید آمیزمشابه، تا کدام اندازه بگونۀ نوشتاری، به رسانه های گروهی راه یافته 

اند، متأسفانه جز یک مورد استثنایی، نگارندۀ این سطوراز وجود آنها اطالعی ندارم  )2
اما آن چی پیرامون محتوی نامه ها از همین آغازمیتوان گفت، تایید آنها است  

ازآن جایی که مطالب بازتاب یافته درنامۀ داکترعبدلقیوم خان، با تشخیص او ازچند تن 
سران خاندان سلطنتی وقت ؛ونتایج معلوم رویداد ها وعملکردهای آنان مطابقت دارد، با 
چنین سنجشی به عنوان کاربرد یکی ازمعیارها، جایی برای تردید نتوانیم داشت  در پهلوی 
آن،منبع اصلی نخستین انتشار نامه ها یا آیینۀ افغانستان، درصحت  ودرستی نامه ها واینکه 
از قلم داکتر عبدالقیوم خان تراویده است، جای گمان وشکی باقی نگذاشته است  برای ابراز 
این حکم اخیری نیزازافراد صادق القول سخنان مسؤوالنه شنیدم  نویسندۀ نامه ها شخص 

داکتر عبدالقیوم خان نیز حیات دارد ودر ایاالت متحدۀ  امریکا زندگی می نماید 
اما سراغ چرایی ایجاد شک بر نامه ها را باید گرفت   زیرا تنها زیرگمان وشک بردن نامه 
ها که از داکتر قیوم خان بوده اند، یگانه ناباوری نیست، بلکه این ناباوری ها نیز گفته شده 
است که همچودولتمردان وقت دست به نگارش چنین نامه هایی نخواهند زد  به سخن 
سوال آمیز یک هموطن، آیا میشود قبول کرد که چنان اشخاص و دارندگان آن همه پست 

های مهم ، از خانوادۀ سلطنتی برداشتی مانند  عبدالقیوم خان را داشته باشند ؟ 
انتشاراین نامه ها وذهنیت شک آمیزی که ازطرف برخی هموطنان سرزد، برای نگارندۀ 
این سطرها، زمینۀ صحبت بیشتری را درحوزۀ مکث به بقیه نامه ها وسخنان دولتمردان 
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فراهم آورد  زیرا همچو نامه ها، خاطرات، نوشته های تاریخی بوسیلۀ دولتمردان کم نتوانند 
بود  که با مکث واشارۀ کوتاه بدانها نه تنها پاسخ تایید گرانۀ محتویات نامه داکترقیوم خان را 
باردیگر میدهیم بلکه اشاره ونشان دادن بقیه موارد تکیه گاهی برای پذیرش چنان برداشت 
ها میشود  شایان یادآوری است که افشأ پاره یی از برداشت های مشابه از حاکمیت خانوادگی 
دربار سلطنتی، وعملکر نظام آنها از شنیده گیهای اند که راویان در محافل ومجالس از 
زبان یک شخصیت حکایت نموده اند  حکایت ها وروایت های که نمی توان با بی تفاوتی 
ازپهلوی آنها گذشت و اهمیت آنها را نادیده گرفت  البته روشن است که برای پذیرش 
آنها،باید میتود تحقیق و ارزیابی وکاربرد قواعد مدرک شناسی ومکث به جوانب صحت وسقم 

راوی را رعایت نمود 
چند دهۀ پسین با انتشارچنین منابع مانند نامه ها، خاطرات وشنیدگیها       بیشتر روبرو 
شده ایم  تا حال چند تن از دولتمردان با انگیزه ها وسطوح کیفی وکمی متفاوت خاطراتی 
را انتشار داد ه اند  بعضی هم چه درین آثار و چه درحاشیۀ نبشته ویا تبصره یی گزارشی را 
آورده ویا از زبان دیگران مطالبی راانتقال داده اند  گرچه گذشت زمان از هنگام  بروزرویدادها، 
ومرگ بسیاری ازچهره هایی که از آنها نام برده شده است، مواردی شده اند که به اشکاالت 
در زمینۀ صحه گذاری ویا تردید محتوی برخی از نوشتار ها می افزاید؛ با آن هم شیوه ها و 

قواعدی میسر اند که با کار برد آنها به تایید ویا تردید آنها بپردازیم  
اما پیرامون نامه های داکتر عبدالقیوم خان 

 تردیدها وسواالتی ) البته نظریات تایید کننده را نیز در نظر داریم ( که پس از انتشار نامه 
های داکتر عبدالقیوم خان شنیده شدند، از جای دیگری تأثیرپذیرفته اند  از ذهن اخته شده با 
تاریخ خوانی صحه گذارادعا های رسمی وباور نداشتن به موقف انتقادی واعتراضی همکاران  
دولت ها زیرا ذهن تاریخ خوانی وتاریخ نگری در کشور ما بسیار آغشته با سنت لزوم دید 
مقامات رسمی بوده است  واز آنجایی که در قلمروچنین تاریخ نگاری، نشان دادن کمبودها، 
نارسایی ها وسرزنش ها واعتراضات وانتقادات جایی نداشته اند، خوانندۀ  نامه یی که به 
دست یک دولتمرد وهمکارحکومت سلطنتی نوشته شده است، خویش رابا ناباوری ها همراه 
میابد  وخوانندۀ نامۀ های اعتراضی، اگر مرد مسنی است که درپیشینه ها،شاهد سخنرانی ها 
وعملکردهای ستایش آمیزدولتمردی ازحکومت سلطنتی بوده است، ویا نوشته وسخنرانی 
مکتوب شدۀ او را خوانده است، معیاراش این است که آن وزیروکارمند بلند پایه ، که کاری 
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جز تحسین وتوصیف اولیای اموروحکومت سلطنتی وجمهوری نداشت، و وظایف خویش را 
مطابق میل آن چی استاد گفت همان میکنم، انجام میداد؛ پس چگونه میشود حاال، سرزنش 

ها ومالمت نمودن های او را باور کرد ؟!
 ازنظر چنین هموطنان،کارمندان بلند پایۀ دولتی انسان های بوده اند، خدمتگارزبان بسته 

و وفادار به تعهدات ومجریان صادق وظایفی که درباربه ایشان سپاریده بود 
 از نظرایشان وشاید هم کسان دیگری، همکاری درسطح وزارت وسفارت ویا کارمند 

اطالعاتی وشکنجه گر،با یک نظام، به معنی ندیدن ونفهمیدن قضایا و رویدادها است 
 مگرتجارب تاریخی نشان داده اند که چنین نبوده است  حتا اگرانسانهای آغشته با 
کارهای وجدان آزارتوظیف شده اند، مواردی پیش آمده است که اندکی را برای اعضای 
خانواده ویا دوستان باز گفته اند وروزنه یی برای دستیابی به ناگفته های مورد نیاز تاریخ 
گشوده اند  همان سخنان نیز اگر سالها به گوش ها نرسیده اند، روزی بگونه یی افشأ 
شده اند که آگاهی شخصیت کارساز همان زمانه را نیزتصویر میکند مثالی ازیک شخصیت 
میاوریم که در تاریخ زمامداری محمد  نادرخان وبه ویژه در هنگامه جویی ها و سرکوب های 
خونین صدر اعظم محمد هاشم خان، نام زشتی برجای مانده است  این شخص قوماندان 
طره بازخان است  او که به دلیل چرخش نظام سرکوبگرانه، وظیفۀ سرکوب های مورد نیاز 
دربارسلطنتی را بایست به درستی انجام مید اد، همه جا درخالل تأمل به اعمال حکومت در 
برابرمغضوبین، از او نام برده شده است  می بینیم که تا حال از طره باز خان نوشته یی در 
دست نیست که یک اندازه هم در بارۀ حتا یکی از وقایع آن وقت خودش نوشته باشد  اما 
اوصافی را که مرحوم سید قاسم رشتیا به عنوان یکی از کارمندان بلند رتبۀ دربار سلطنتی  در 
بارۀ او در کتاب خاطرات خویش نوشته ، در عین حال نشاندهندۀ اطالع رشتیا ازموجودیت 

دستگاه آزار و اذیت است که بعد ها آن را میاورد 
 گرچه کتاب خاطرات یا بگونۀ دقیقتر آن بخش از خاطرات را که او الزم دید که انتشار 
بیابند، بر محور تصویرکوشش های می چرخد که برای ارتقأ و دسترسی به کرسی های 
دولتی به دست آورد؛ اما در همان کتاب خاطرات یک تن از همکاران صادق نظام  ده ها بار 
به نکته های جالب وکم گفتۀ شدۀ تاریخ حاکمیت نظامی روبرومیشویم که رشتیا همکار آن 

بود  اینجا فقط این نمونه را ببینیم :
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طی شرح خاطره یی که هنگام ماموریت در مدیریت عمومی پست وتلگراف وتلفون 
وزارت داخله داشت، از زبان آمر خویش به نام رحیم اهلل خان که آرزو های رسیدن به مقامات 
باال یی را داشت، چنین مینویسد : "       میخواستم بیشتر تفصیل بدهم ، به شدت فریاد کرد: 
چلچه بازی بس است  من میخواستم خودم از تو تحقیقات کنم، حاال که دلت میخواهد ترا 

به دست قوماندان کوتوالی می سپارم تا با قین وفانه از تو اقرار بگیرد       " )4(
ویا : "       یک لحظه بعد خود را در مقابل طره باز خان مشهور دیدم که مردم از نام او 

به خود میلرزیدند        " )5(
رشتیا از شخصی که به اسم رحیم اهلل خان نام برده است، کسی است که درهمان دوران 
حکومت خاندان سلطنتی به مقام وزارت مخابرات نیزرسید  او در واقع می دانست که قین 
وفانه نزد نظام مروج وکارساز است  و شخص رشتیا نیزبا همان اوصافی که از طره بازخان 
ارایه داده است، گمانی برجای نمی ماند که از همه اعمال شکنجه آمیزنظام آگاهی داشت  
اما او به این دلیل لب فروبسته بود که به مقام وجاه می اندیشید  ولی با گذشت سالها در 
کتاب خاطرات او، مواردی را کم نمی بینیم که در معرفی برخی از اوصاف ظالمانۀ  دولت 

نوشته است 
ازعبدالغنی خان گردیزی وسید شریف خان یاور شاه که درهمان سطح طره باز خان 
شهرت دارند، نوشته وکتاب وخاطره یی کتبی در دست نیست  کمبودی که جای سوال نتواند 
داشت   زیرا کارمندانی که در قتل وآزاروشکنجه رفیق صادق حکومتگران بوده اند، کجای 
کارنامه های خویش را بنو یسند  اما مواردی پیش آمده است که همین گونه اشخاص با 
گفتن چند جمله به یک دوست وآشنای خویش، صندوقچۀ پر راز ورمزی را گشوده اند  باری 
همین عبدالغنی خان مشهور به " قلعه بیگی "، قصه هایی از جریان تحقیق عبدالخالق قاتل 

محمد نادرشاه نموده بود  به این ترتیب: 
"         آقای حیدر جان پسر مرحوم میرزا محمد قاسم خان برادرزادۀ میرزا محمد ایوب 
خان وزیر مالیۀ خانوادۀ حکمران، از گفتۀ عبدالغنی خان قلعه بیگی، یک روز در شهر برلین 

تقریباً ده سال قبل برایم چنین حکایت نمود:
که عبدالغنی خان گردیزی، روی مناسبات دوستانۀ که با پدرم داشت، روزی به منزل ما 
برای زیارت آمد و من در آن وقت که پسر نوجوانی بودم، ضمن پذیرائی از مهمان و تهیۀ 
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چای و شیرینی، طوری که در افغانستان معمول بود، به صحبت های ایشان نیز گوش میدادم 
    در ضمن دیگر گفتگو ها صحبت از عبدالخالق به میان آمد و عبدالغنی خان قلعه  به 
رسم ستایش از مقاومت، صراحت لهجه و استوار بودن به اراده وعزم عبدالخالق عالوه نمود 
که من شاهد صحنه های زیاد تحقیقاتی در زندگی بوده ام ولی صحنۀ استنطاق عبدالخالق 

مأورای همۀ آن بود 
ما هیأت تحقیق اواًل کوشش میکردیم با حرف های نرم و لحن آرام از عبدالخالق بپرسیم 
که محرک اصلی در قضیۀ قتل نادر شاه کدام شخص و همکاران وی کدامین اشخاص بودند 

    عبدالخالق در جواب فقط یک جمله را تکرار میکرد و میگفت: این عمل که من نادر 
شاه را به قتل رسانیدم، زادۀ عزم و ارادۀ شخص خودم می باشد، هیچ کس مرا تحریک 

نکرده است و هیچ یک همکار دیگری نداشته ام 
بعداً که نامبرده زیر شکنجه های متنوع قرار میگرفت و راستی را بگویم، بسیار اذیتش 
میکردیم و او را زجر میدادیم، باز هم در ختم شکنجه همان جمله را تکرار میکرد و دیگر 

هیچ حرفی بزبان نمی آورد 
باالخره یک روز از روز هائیکه عبدالخالق روز پیشتر آن بسیار شکنجه شده بود و دیگر 

توان ایستادن به پا و حرف زدن را نداشت، او را طبق دستور برای تحقیق احضار کردیم 
    وقتی از وی پرسیدیم امروز حرف راست و حقیقت را برای ما میگوئی؟ عبدالخالق که 
در اطراف خود انواع آالت و وسایل شکنجه را مشاهده میکرد، در جواب گفت: بلی، من امروز 
حقیقت را میگویم، مشروط بر اینکه اولتر شما برایم یک مقدار توت و چارمغز و کشمش را 

تهیه کنید، زیرا بسیار گرسنه هستم 
من از شنیدن این جمله بسیار مسرور گشته و مطمئن شدم که امروز می توانم اصل راز 

را بدست بیاورم 
بالدرنگ هدایت دادم که بصورت فوری خواستۀ او را بر آورده سازند و برایش یک مقدار 
زیاد توت و کشمش و چارمغز از نزدیک ترین دکان خوار و بار فروشی خریداری و حاضر 

سازند 
وقتی که این عمل انجام یافت و عبدالخالق مطلوب خود را بدست آورد، دیدم با ولع تمام 
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به خوردن آن آغاز نموده و ما هم او را گذاشتیم تا هر قدر که می تواند از آن توت و چارمغز 
و کشمش بخورد و من فهمیده می توانستم که او بسیار گرسنه می باشد  بعد از اینکه وی 
از خوردن آنچه ما برایش تهیه کرده بودیم، دست کشید، رو به من کرده و انگشت شهادت 

دست راست خود را به جانب آسمان بلند نموده گفت:
قلعه بگیر صاحب! به نام آنکه زمین و زمان را خلق کرده است ایمان دارید؟ من گفتم 

مسلماً ایمان دارم، ما همه مسلمان هستیم و بخداوند ایمان داریم 
سپس با لحن نسبتاً بلند تر ولی ضعیف صدا زد که: به همان خداوند قسم یاد میکنم که 
هیچ کس مرا به این عمل تحریک ننموده و هیچ یک همکار دیگر نداشتم  فقط و فقط 

تصمیم شخص خودم بود که باید نادر خان را به قتل برسانم  دیگر گفتنی ندارم 
من با شنیدن این جمالت که از روز اول تا آخرین روز استنطاق، عبدالخالق آن را تکرار 
میکرد و با وجود انواع شکنجه های که میکشید و متحمل میشد، غیر از همین جمله، 
اظهارات بیشتری نداشت، به حیرت عمیق رفته، از قوت مقاومت، شجاعت و مردانگی این 
شخص شدیداً متعجب گردیدم و بعد از چند لحظه سکوت دامنۀ تحقیقات را متوقف ساختم  
به نیکوئی فهمیده توانستم که واقعاً غیر از شخص عبدالخالق در اجرای این عمل که پادشاه 

افغانستان را به قتل رسانید، احدی دیگر وجود نداشته و کسی او را تحریک ننموده است 
آقای حیدرجان زمانی که این داستان را از زبان عبدالغنی خان گردیزی حکایت می کرد، 
عالوه نمود، که مشاُرالیه در آخر برای پدرم این جمله را هم یاد آور شده گفت: حاال که 
شخص عبدالخالق در دنیا وجود ندارد و به زیر خاک رفته، فردا من و شما هم این راه را طی 
کردنی هستیم  برای شما که دوست صمیمی من هستید، صداقتاً  حقیقت قضیۀ گفت و 

شنود و نتیجۀ استنطاق عبدالخالق را تفصیل دادم      ")6(
گرچه از مرحوم عبدالرحمان پژواک  کتاب خاطرات ونوشته هایی که بتوان پاره یی از 
اوصاف ناپسند دولت را درآن خواند، ندیده ایم ، اما میتوان پذیرفت که آن بزرگوارهم از دست 
سردارانی که داکتر قیوم خان نالیده است،دل پردردی داشته است  مرحوم غالم حضرت 
کوشان باری از آن درد آورده است  از روی آن چی  کوشان نوشته برمی آید که  پژواک آرزو 
نداشت دایم العمر در مؤسسه ملل متحد بماند  دلش میخواسته که دروطنش درافغانستان 
باشد  با تمام کمبودی که از ناحیه نبود خاطرات ونوشته های ازاو پیرامون دولت ودولتیان 
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و راه وروش های حکومتگری احساس میشود، تنها همان یک جمله یی را که مرحوم سید 
نامه های  مسعود پوهنیارازاونقل نموده است،چنان جامع است که میتوان تمام محتوی 
داکتر عبدالقیوم خان را در آن دید  پوهنیار مینویسد که :" دانشمند محترمعبدالرحمن پژواک 
میگفت : » ما نوکرهای بسیارخوب هستسم، هرکار را به تمام وکمال اجرا می نماییم  اما 
مصیبت در اینجااست که این ها) اشاره به سردار ها ( نوکر نمی خواهند، غالم میخواهند که 

قبول آن بسیار مشکل است  «" )7( 
ازهمکاران همان نظام، مرحوم سید شمس الدین مجروح  یا شخصیتی را داریم که سالها 
به وزارت ومعاونیت صدارت پرداخت  وبه سفارت ها ماموریت داشت  اما نتیجۀ نهایی برداشت 
 های خویش را از گردانندگان چرخ ادارۀ افغانستان که شاه وسردار محمد داؤود خان را نیز شامل 

می شود، در پارچه شعری گنجانید که اینطور است :
بهر شادابی باغ وطن اندر تگ و دو

هر که میخواست که افتد زحریفان به جلو
مرد کاهل که درآن باغ حکمفرمایی داشت

گفت من خسته ام وداد به همسایه گرو
وارث مدعی اش آمد واز فرط غرور

گفت این روضۀ رضوان بفروشم به دو جو
پرچمیان وخلقیهایی مزدور صفت بوستانرا

 با شبیخون بکف آوردند چوُدزد های شبرو
چمن افسرده شد والنۀ بلبل ویران

سبزه وگل شد پایمال در آن چو وچپاو
تخم ظلم وستم افشاند ولی آخر کار

میوۀ باغ وسرش خورد رفیق ماسکو
راوی یی گفت که این شعر ترنم میکرد

آن تبه کار گهی مردن خودمان بشنو
" مزرع سبز فلک دیدم وداس مۀ نو

 یادم از کشتۀ خویش آمد وهنگام درو "
وهنگامی که آن مرد کاهل وخسته، یا شاه مخلوع، روزی به نوراحمد خان اعتمادی در 
روم پایتخت ایتالیا میگوید که،" داوؤدخان یگان دیوانگی دارد       ")8(؛ جای تعجب ندارد 

که محتویات  نامه های داکتر عبدالقیوم خان زیر سوال برده شوند 
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منطق ثبت ودرج گزارشها وتبیین تاریخ چنین است که گذشت زمان می طلبد  میتوان 
انتظار داشت که ده ها نامه ویادداشت ها وکتابچۀ خورد وبزرگ خاطرات منتشر شوند  تاریخ 
جامع دورۀ چند دهۀ پیشین  چشم به راه انتشار آنها نشسته است  نباید دور از تصور باشد 
که صندوقچۀ پر راز ورمز اطالعات داخل ارگ شاهی وجمهوری وبقیه برای همیشه بسته 
خواهند بود  شخصیت های چون حافظ نورمحمد خان کهگدای، شیرعلومی، خلیل اهلل 
خلیلی و بسا کسان د یگر که در ارگ وظایفی داشتند ویا دارندۀ تماس های نزدیک بودند، 
به احتمال بسیارکه خاطراتی را برجای نهاده اند  کامال ًطبیعی به نظر می آید که همچو 
کارمندان دولتی، نمی توانستند چشمدید های خویش را همزمان با نیت حفظ مقام یاهنگام 

برحالی حکومتی که با آن وفادار بوده اند،انتشار دهند 
در کنارپذیرش چنین نامه ها ومحتویات آنها، چه خوب تواند شد اگر زمینه های یادداشت 

برداشتن خاطرات از شخصیت های مطلع از رویداد ها فراهم آیند 
 توضیحات ورویکردها:

1- آیینۀ افغانستان شماره های 114- 115 و 116  
www khosha org     همچنان در تارنمای خوشه

2- نامۀ جناب عبداالحد ناصر ضیایی دوسلدورف / آلمان  در مجلۀ آیینه افغانستان شمارۀ 
 117

  آقای ضیایی با توجه به انتباهاتی که داکترعبدالقیوم خان از دربار سلطنتی یا " اودرزاده ها " 
 درخاطرات خویش آورده ونوشته که در آینده نیز زیر سلطۀ آنها سعادتی برای آینده افغانستان 
باعث آن شد که محترم دکتور  "از خود می پرسم چه عواملی   : نویسد  بیند ،می  نمی 
عبدالقیوم خان یکبارنه، دوبار، بل سه باربالترتیب وزیر داخله، وزیر معاراف وباالخره معاون 
صدارت افغانستان در بازی شطرنج ) سلطۀ شاهی ( ایفای نقش» گوت بدل « را بعهده 

گرفتند  ؟"
3- خاطرات سیاسی سید قاسم رشتیا  ص 15 امریکا  خورشید ی – 1997 ع

4- اثر باال   ص 16
5- خالد صدیق چرخی  برگی چند از نهفته های تاریخ در افغانستان 

6- سیدمسعود  پوهنیار  جلد دوم قربانیان استبداد  ص292
7 - اثرباال ص
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استاد زهما، خاموش داانِی رخد گستر

 صفــحه ی دهـــر بود دفتر عمـر همه کس
این چنین گفت خـــردمند چو اندیشه گماشت
خرم آن کس که برین دفتر پاک از همه حرف
رقــم خیـر کشیــد و اثـر خیـر گـــــذاشت 

                                                  )عبدالرحمان جامی(

هنگامی که سخن از جناب استاد علی محمد زهما، درمیان می آید، ویا کتابی از تألیفات 
و ترجمه های ایشان را ورق گردانی می نمایم؛ بیشترین اوقات به یاد خاطره یی می روم از 
سالها پیش  از این رو پیش از ابراز سخنانی پیرامون آثار وزنده گی ایشان، آن یاد گرامی را 

در صدر این نبشته می آورم:
صبح هنگام زمستان سال 1358 خورشیدی بود 

 بیست وهفتم دلو، سالروزتولد من  گرچه روز تولدم چند جای با تاریخ های متفاوت نوشته 
شده است  حوالی ساعت 9 صبح، درحال انتظار بودم که زنگ دروازه به صدا درآمد، به طرف 
دروازۀ حویلی رفتم، وقتی در را گشودم، نخستین جمله ام این بود که: امروز به وقت معین 
آمدید  یارعزیز وبزرگوار تبسم ملیحی نمود  رفتیم و دراطاق مملو از خاطره نشستیم  لحظات 
بعد قطی سگرت مالبوروی خویش را از جمپرچرمی سیاه رنگش بیرون کرد ومانند پیشینه ها 
برای من نیز یک دانه را پیش نمود  سگرت ها را آتش کردیم  گفتم من با سگرت ریچموند 
عادت کرده ام  وقتی  فلتر آن را مثل نادرجان )نادرعلی پویا(در آب ترکنیم، مزۀ سگرت کنت 

ومالبورو را می دهد، امروز هم از سگرت خودت می گیرم  
گفت استاد بصیر چه وقت می آید؟ گفتم قرار بود که پس از ساعت 8 صبح بیاید، ولی 
هنوز که نیامده است  به دور وبر اطاق نظری درد آمیز وخاطره سان انداخت  تصور کردم که 
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چندین چهره درنظرش  مجسم شده اند  آه نمی کشید که یک باره توفان های روزگار را 
حکایتی باشد  در لحظات تأثر بار وهنگامی که اندوهی با سنگینی هایش بیشتر برشانه اش 
می نشست، ابرو ها ومژگانش روی چشمانش پائین می نشستند و دست به سگرت می برد  
من که سرد و گرم روزگار نچشیده بودم و زمینۀ زود گریستن داشتم، لحظاتی خاموش ماندم  
با آن هم بغض گره شده  در گلو را، در دل گریستم، زیرا اینجا سالها اشرف جان و چندی 

ماما قدوس        می نشستند واکنون نیستند 
هنگامی که چای را در پیاله ها می ریختم، مانند همیشه، پرسید که چــه خبرهای نو 
است؟ گفتم، همه جا بیشترهمان یک قصه، قصۀ عساکر شوروی، قصۀ زندانیان آزاد شده، 

سراغ گیری گم شده گان وقصۀ آینده است 
وقتی سخن از زندانیان شد، از چشمدید های یک ژورنالیست عزیز از زندان پلچرخی 
گفتم، که از دهلیزها واطاق های زندان حکایت ها داشت وکسانی را هم پیش از آزادی شان 
دیده بود  گفتم که دوست ژورنالیست آقای علی محمد زهما را نیز دیده بود  من از طریق  

صحبت های اومطلع شدم که او هم زندانی وباالخره زنده مانده است  
وقتی سخن از جناب زهما رفت، یارعزیز گفت: در روزهای اخیر استاد را دیدم  صحتش 
خوب نیست، تکلیف شکر دارد  شب و روز را در آن زندان لعنتی به پایان بردن کار آسانی 
نبوده است  وحشت و جنایت تا چه اندازه  با آن هم روحیۀ عالی داشت  کم سخن، صریح 

وقاطع 
به هرحال برای زهما صاحب گفتم که درخارج زندان آرام نه نشسته ایم، یک اندازه 

صحبت های داشتیم      

*  *  *

بهارسال 1993 بود  استاد زهما را درهامبورگ دیدم  چند ساعتی که مناسبت محفل را 
مجال صحبت های جدی نبود  قرارشد فردایش در منزل ما ببینیم  با موجودیت همسرشان 
خانم زهما، دهقان زهما که خدایش به سالمت بدارد، )کار جالبی را درحوزۀ جامعه شناسی 
با نقد وتردید نژاد باوری در ادبیات کشور ما آغاز نمود(؛ وموجودیت شبگیر پوالدیان وخانوادۀ 

ما، از تاریخ و اوضاع افغانستان گفتیم وبه قصیده یی ازپوالدیان گرامی گوش فرا دادیم 
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در آن روز، ازسخنان سالیان پیش آن بزرگوار، از خاطره هایی که استاد از زندان دارند، 
هیچ نگفتم ونپرسیدم  اما، چه بگویم که  من بارها به یاد صحبت 27 دلوسال 1358  بودم  
به همان تصویری نگاه می کردم، که آن شهید بزرگوار از دیدار خویش با استاد زهما داده 
بود  کم سخن، صریح و انسانی به پخته گی رسیده  درنگاه هایش هزار سخن ودرسیمایش 
مجلدات تاریخ، انسان شناسی، روزگار دیده گی و گواهی پیرترقی جویی که ناظر شنیدن  
وخواندن ادعا نامه ها، وعده هایی مبنی برباغ وبوستان نمودن افغانستان، اما، با پیامد خار و 

خنجر آوربوده است  
  در منزل ما، درخالل صحبت ها شنیدم که بر سر چاپ دیوان سنائی چه بالیی آمده 
بود و چگونه پس از چاپ سانسور ودرتحویلخانه ها جای داده شده بود  من از یادداشت های 

پیرامون کاتب فیض محمد هزارۀ بزگوار گفتم 
استاد زهما گفت: مدتها بود که آرزو داشتم مقالتی  زیرعنوان  دیپلوماسی کاتب فیض 
محمد  بنویسم  در ضمن از دشواری های کاتب بزرگوار حین نوشتن ومهارت اوسخن راند  

از بی سرنوشتی بخشی از ترجمه های خویش نگران بود 
*  *  *

سال 1994 بود، هنگام خاکسپاری وفاتحۀ دکتورعین علی بنیاد دربرلین  وقتی مراسم به 
خاکسپاری پایان یافت و به سوی سالونی رفتیم، که عده یی جمع می شدند، استاد زهما را 
دیدم  گفتم استاد چه وقت تشریف آوردید؟ گفت احوالی رسید و دست به کار شدیم، هرچند 

از اطریش تا برلین، راه دوراست، ولی رسیدیم 
باری، جویای اطالع بیشتر پیرامون شاه علی رضا خان شدم  همان مظلومی را می گویم 
که پس از قتل امیر حبیب اهلل خان "سراج الملۀ والدین" به اتهام واهی اعدام شد  نتیجۀ 
بازنگری موضوع قتل امیر، برایم این نتیجه را نهاد، که شخص شهزاده امان اهلل خان به 
ستوه آمده از دست مزدور منشی، ارتجاع و تعیش وخوشگذرانی پدر، تصمیم قتل امیر را به 
وسیلۀ شجاع الدوله خان به سامان رسانید؛ اما، رنگی از خون علی رضا خان بیگناه ومظلوم 
را نیز در دست و دامن گذاشت  پیش از آن که نبشته یی را در بارۀ آن موضوع انتشار دهم، 
نامه یی عنوانی استاد زهما نوشتم  مطابق انتظاری را که داشتم، به زودی نامه یی دریافت 
نمودم که استاد افزون بر آوردن برداشت خویش وارایۀ معلومات واشاره به منابع؛ یادآوری 
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های دانشمندانه یی را به کار برده بود، که در واقع رهنمودی بود برای تحقیق دقیقتر پیرامون 

موضوع 
در نامه چنین نوشته است:

2 جوالی 1992
 "برادرعزیزآقای نصیرمهرین سالم 

       
در بارۀ شاه علیرضا، پاسبان امیر حبیب اهلل، متأسفانه مأخذی در دسترس ندارم؛ بهتر است 
شما یک بار به کتاب "از داریوش تا امان اهلل" مراجعه کنید  این کتاب بزبان انگلیسی نوشته 
شده ومن تقریباً 25 سال قبل آنرا مرور کرده و تمام مطالب آنرا به خاطر ندارم   شاید هم 

اندر آنجا اشاراتی در بارۀ وی میسر حال گردد 
من ازالبالی رویداد های قبل وبعد ازاعدام علیرضا بدین "نتیجه" آنهم بقرینه رسیده ام 
که اینمرد را امان اهلل برای انحراف توجۀ مردم از توطئه ایکه خودش برای قتل پدر چیده 
بود، در مقدم "قاتل" وی شجاع الدوله غوربندی قربانی کرده است  پیوسته با این نکته، باید 
خاطرنشان کنم که در این "نتیجه گیری" دست قرینه اندر میان است نه سند مؤثق ومعتبر  

ما در همچوموارد نمیتوانیم از احتیاط  کار نگیریم 
 India( پیوسته با این سخن، در هر صورت، اگر فرصت دست داد به آرشیف ایندیا افس

Office( مراجعه فرمایید      "

در پرتو چراغ  آثار استاد زهما

دراین سالها، نیاز مراجعه به آثار در دست داشتۀ  استاد زهما، پیهم چهرۀ ایشان را در پیش 
چشمانم می آورند  

از جریان دنبال نمودن سیرفکری وشکل گیری وقالب بندی های عقیده یی – سیاسی 
چندین دهه پیش در افغانستان، می گویم:

شادروان مظلوم محی الدین انیس را با نام انیس یا جریده یی که صاحب امتیاز وناشرش 
بود، می شناختیم  زیرا با آن نام مشهوروشناخته شده است  اما، انیس شخصیت فکریی 
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دارد، از نظرپنهان مانده ومهجور  بهترین وسیلۀ شناخت زوایا وآرزو های فکری، سیاسی 
و روشنگرانۀ محی الدین خان، کتاب "ندای طلبۀ معارف" او است  وجود اوبرای افغانستان 
بسیار مبارک وگرانمایه بود  زیرا نیازهای زمان وقشردست اندر کار ادارۀ امور وبقیه رهروان را 
به نیکی یافته بود  اما، سوگمندانه تحمیل ساختاری که چنان سعی وکوشش را بر نمی تابید، 
محی الدین خان و آرزوهایش را زیر خاک نمود  و درنتیجه خمود وجمودی بر اوضاع سایۀ 

هیبتاک انداخت که تا امروز هم از سر افغانستان به دور نشده است  
 می دانیم که در سال های پایانی دهۀ سی خورشیدی، کتاب خوان ها وعالقمندان 

مسائل سیاسی، دگر باره، ره می جویند  
بعضی ها مجاب نسخه های آماده وقالبی شدند  پنداشتند که در چند کشور دیگر دنیا گل 
وگلزار شده است، اینجا در افغانستان نیز باید چنان شود  این برداشت غلط وغلط آموزی از 
وقایع ورویدادهای دیگران  این پندار را نیز با خود داشت که آن عده تصور نمودند که گردن 
تسلیم به سوی مهد انقالب های تبلیغ شده، فروببرند که کاربیشتر بر وفق مراد آید  در نتیجه 
قشری تبارز نمود که با نقل القول ها و شعارها وکلیشه ها اشتغال سیاسی یافتند  بیفزایم که 

با تمام سیاسی اندیشی قالبی واعمال وکوشش های  شباروزی، غیر روشنفکری بود 
اما، مدارکی نشان ما می دهند که برخی واقعاً  از روشنگری وایجاد تحول در شعور مردم 
به ویژه قشر حساس یا جوانان درس خوان، راهی را در پیش گرفتند که ذهن آنها ظرفیت 
های پویایی وتحرک را فرا گیرد  تصور من این است که در پایان دهۀ سی خورشیدی جلوه 
های چنین مرزبندی ها روشن بوده است  یکی از مدارک گواه  در این زمینه کتاب مقاالت 
اجتماعی وفلسفی استاد زهما است  اشارات وی در زمانۀ دیگر وبا ادبیات مورد نیاز زمان 
و توجه یافته بر سایۀ استبداد، پیوند هایی را با ادبیات روشنگرانۀ شهید محی الدین خان 

ومنظوری را که درکتاب ندای طلبۀ معارف دنبال می نمود، ایجاد می کند 
استاد زهما، درسال 1339 خورشیدی، در آغاز، جمالتی را درکتاب مقاالت اجتماعی 
وفلسفی؛ از دائرۀ المعارف علوم اجتماعی می آورد، که هزار بارسزاوار تحسین است  دلیل 

تحسین را نیزمی گویم  بنگریم:
"برای این که جامعۀ منظم وشگوفایی را سازمان بخشید، بایست زعمأ، شعرا، وهنرمندانی 

داشت که تامردم را از مفهوم ارزش های جدید آگاه سازند 
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آن وقت علمای اقتصاد، انجنیران وتخنیکدان هایی را به کار جامعه گماشت که آن ارزش 

ها را در معیارهای معین ومشخص به کار بندند "
آوردن این سخنان آنهم به صورت برجسته وگزینش آن دریکی از نخستین صفحات 
کتاب، حتا اگر هیچ توضیح شخص استاد زهما را نداشته باشد؛ به این برداشت صحه می 
گذارد که حامل  پیامی است به دست اندرکاران امورحکومتی و قشری که خود رابرای مبارزه 

آماده می کنند وآنانی که باید با ذهن روشن آماده شوند 
 این روشنگری آنها را برمبنای دید انتقادی نیز آماده می سازد  به ویژه آنجا که یک بُعد 
این پیام محکومیت حکومتی را با خود دارد که در خالل چند دهه از حاکمیت خویش، زعمأ، 
شعرا ودانایان جامعه را به بند کشید واعدام کرد  درحالی که وجود مبارک آنها برای افغانستان 
بسیار غنیمت بود  خواننده وآن هم در سال 1339 بالدرنگ حواسش به سوی این پیام نهفته 

وهنرمندانه ودرعین حال خطر پذیرانه معطوف می شود 
بُعد دیگر آن پیام، توجه به ارزش های جدید است وتأکید برآگاه سازی وآگاه شدن 

ارزش های جدید، که به آن درکتاب مقاالت اجتماعی وسیاسی، درسال پایانی دهۀ سی 
خورشیدی اشاره شده است، توجه به کرامت انسانی، به حقوق  و وجایب مردم و حکومت ها، 
رعایت قانون       نقش فرهنگ در اجتماع  وتحوالت آن را در بر می گیرد  ازهمین رو همه 

محتوی کتاب بر محور اندیشیدن وفرا گیری آنها قرار دارد  
استاد زهما، هنگامی که سیر افکار واندیشه های متفکران را در زمینه های اجتماعی 
وفلسفی می آورد، عمال توضیح می دهد که از کسانی نبوده ونیست که در بند اندیشه های 
چند شخصیت اندیشمند ویا بت های مود روز قراربگیرد  با وسعت نظر مخاطبین خویش را 
به جهان تفکر رهنمون می شود نه بردن آنها در دایرۀ های تنگی که فرار از آن مهر ارتداد 

را بر جبین بخورد  
از مخاطبین نبشتۀ ایشان گفتیم، ببینیم که آنها چه کسانی اند:

در اینجا به آوردن بخشی ازسخنان ایشان بسنده می نماییم که عصارۀ منظور است:
محصالن   شعور  تا  گردید  تدوین  آن  برای  عموم،  صورت  به  مقاالت،  سلسله  "این 
ومحصالت را در موضوع پدیده های جامعه زنده سازد ویا الاقل ایشان را متوجه روابط 
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اجتماعی وفرهنگی نموده درعین زمان نسبت به مؤسسات اجتماعی وثقافتی فکر انتقادی 
را در آنها بپروراند 

چرا؟
 برای این که وجدان وافکار آدمیان ساخته وبافتۀ آن شرایط اجتماعی است که در آن 
زندگی می کند؛ روشن فکری هر شخص چه دانشمند عامی، چه انجنیر وهنرمند، چه دهقان 
وچه پیشه ور؛ از خصوصیات اجتماعی وطبقاتی به اشکال و درجات متنوع ومختلف متأثر می 
گردد  چون گریز ازنفوذ جامعه امکان ندارد، پس شایسته وارزنده است تا محصل نه تنها از 
پدیده های جامعه وفرهنگ به صورت مجزا وعلیحده آگاهی داشته باشد؛ بلکه عوامل وشرایط 
اجتماعی ومناسبات آن را"با زندگی روینده وجاندار" بداند وسپس در پرتو وبه دستیاری این 
اصل چنان قدرت وتوانایی یابد تا واقعیت ومسائل اجتماعی را از نگاه واقع بینی ارزیابی 
کند "                                                                                                            10 

اسد 1339خورشیدی    
با روشنی و بی هیچ تفسیر و تعبیری، می توان به منظور جناب زهما به نیت زنده نگه 
داری شعور وارتقای آن پی برد  مخاطبین وی پسران ودختران استند  یادآوری چنین موضوع 
هرچند همواره دارندۀ اهمیت است، اما، هنگامی که سال 1339 را درنظر آوریم، به محتوی 
ارتقای  روشنگرانه وتاریخیی آن خوبتر پی می بریم  زیرا درآن وقت، اشاره به ضرورت 

شعورمحصالت وتوجه آنها به مسائل جدی تر جامعه، ازهرکسی میسر نبود 
منظوراستاد زهما را در بقیه آثار وبه ویژه ترجمه های دیده شدۀ ایشان که ورق گردانی 
نموده ایم، می توان تشخیص داد  اگر بپذیریم که بیشترین فراورده های ایشان، ترجمه ها 
اند، وهرکدام دارای اهمیت ویژه اند، در مقدمه های آثار ترجمه شده، پیام های خردورزانه 
ی استاد، توجه به نوآوری های جهان در زمینه های مختلف، وتأکید برآنها با رها به چشم 

می خورد 
 درکتاب "تاریخ سیاسی واجتماعی آسیای مرکزی تا قرن دوازده تألیف پروفیسربارتولد"، 
درپایان مقدمه ی مترجم، اشاره های آموزنده در مقدمه آمده اند، که با تاریخ نویسی کسالت 
بار وتکراری خط فاصل رسم می کند  جمالت با پیام های نو، تازه وجانداربردل می نشینند  
مثال هایی را که استاد از کار پژوهشی بارتولد می آورد، نه تنها برای تحقیق تاریخ افغانستان 
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مثالی است، بلکه آزاده گی و دربند نبودن کلیشه ها را نشان می دهد  چنین استنباط می 
شود، که استاد زهما افتادن تعدادی ازجوانان به دام دگم ها، کلیشه ها وپذیرفته های دیگران 

را به درستی درک نموده ودست در نبض زمان نهاده بود 
در مقدمه ی همین کتاب وبا تأسی ازهمان تشخیص درست، به تاریخ نگاریی که زیرنام 
اهمیت زیربنایی درتحوالت اجتماعی وتاریخی در گونه ی خشک وناقص؛ ونه با پویایی، 

مطرح وتحمیل می شد، اشاره می نماید 
درمقدمۀ شانزده صفحه یی برکتاب یاد شده به این عبارات توجه نماییم:

"         بارتولد دربرابرآنانی که نظریات سبکسرانه وپا درهوای خودرا در لباس حقایق 
جلوه می دادند، با دلیری عالمانه ایستادگی می کرد وتظاهرات نابخردانه را بیرحمانه می 

کوبید      " )1( 
       آری، این بزرگمرد جهان تحقیق وتتبع به اندازه یی در پدیده های تاریخ ورویدادهای 
روبنایی خیره می گردد، که دیگر او را فرصت پیروی از مدرسۀ مشخص فلسفی برای پیرایه 

بندی های علل وحقایق تاریخی میسر نمی آید      " 
درترجمۀ " تاریخ روابط سیاسی افغانستان از زمان امیرعبدالرحمن تا استقالل، تألیف 

دبلیو آدمک،) میزان 1349( منظور خویش را دنبال می کند  می خوانیم: 
یادداشت مترجم:

"      تاریخ تومارنویسی رویداد ها وحوادث نبوده ویا اشارات محضی بجهت حرکت جامعۀ 
بشری نمی باشد  تاریخ با لحن دلنشین ورسا به ما می گوید که چرا جامعه به این پهلو می 
غلتد وبدان سمت راه می افتد وچطور آن حرکت به فعالیت انسان ها پیوند وبستگی دارد    

)2( "  
افزون برچنین خط فاصل کشیدن با تاریخ های کسالت آورکه مردمان بسیاری را ازمطالعۀ 
تاریخ روگردان نموده بود، استاد زهما توجه بررسی رویدادها، علل بروزرویداد ها وجمیع 
عوامل مؤثررا فراز می آورد  وچنین رویکرد، گشودن صفحه ی جدیدی درمطالعات تاریخی 
کشوری است که حاکمان نه گذاشتند، تاریخ صحیح و درست آن نگاشته آید؛ ونه زمینۀ 

کوچکی را فراهم نمودند که مردم نظری برحال واحوال زنده گی خویش در جامعه نمایند 
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استاد با توجه به همه عوامل پس مانی، پیهم با نگرش ترقی جویانه و توصیه هایی مبتنی 
برتکیه بر نیروی دانش ومعرفت، ازدستاوردهای بشریت ونیازعطف به آنها درافغانستان سخن 

گفته، سخنی که اعتراض برکجروی های پیشینه را نیز تبارزداده است 
ترجمه ی خوِب کتاب های جدی  بپذیریم که  اگر  نباشد،  درمیان  تردید  شاید جای 
وپژوهشی، هزاران وملیون ها انسان را که دارندۀ زبان دیگری غیرازمؤلف استند، کمک می 
نماید، گنجینۀ اطالعات وغنای ذهن آن هارا مدد می رساند؛ استاد زهما دراین حوزۀ کار، 
منت بسیاری برشانه های عالقمندان چنان آثارنهاده اند  کمترکسی ازکتابخوان های جدی 
کشوررا سراغ توان نمود، که از فیض ترجمۀ تاریخ تمدن تألیف ویل دورانت، بهره مند نشده 
باشند  همچنان "تاریخ روابط سیاسی      "  که پیشتر از آن نام بردیم، مدارک مهم تحقیقی 

پیرامون مقطعی از تاریخ افغانستان را در دسترس عالقمندان نهاد 
اما، دراین حوزۀ ازفعالیت، جناب زهما را دردی نیز همراهی نموده است که شاید همه 
ازآن مطلع نباشند  دردی که می بیند ماحصل زحمات شباروزی  وعمری از تحقیق وترجمه 

های او، معلوم نیست درکجا خواهد بود 
در این مورد استاد دردنامه یی دارد که می خوانیم:

نامۀ سرگشاده از علی محمد زهما به وزیر تحصیالت عالی افغانستان!

وین، پنجم دسامبر 2009 
محترم وزیرتحصیالت عالی! 

بااین نامۀ سرگشاده می خواهم مطلبی را با شما در میان گذارم: 
من درسال های مصروفیت اکادمیک درپوهنتون کابل آثاری را ترجمه وتألیف نموده ام  
نشربازنگهداشته  از  آنزمان  اجتماعی  سیاسی-  بنابرشرایط  آثار  ازاین  عمدۀ  بخش  یک 

شد  
هنگامیکه من درسال 1985 میالدی مجبوربه ترک افغانستان شدم، بخش بزرگی ازاین 
آثاردر کتابخانۀ پوهنتون کابل موجود بود  درسال های جنگ داخلی دردهۀ نود میالدی، که 

باالخره به ویرانی شهر کابل انجامید، کتابخانۀ پوهنتون کابل نیز به غارت رفت  
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بعد ازیازدۀ سپتامبر2001 مجالی میسرشد تا سراغ این دست نوشته ها را گیرم و اطالع 

یافتم که اثری از این آثاردرکتابخانۀ پوهنتون وجود ندارد   
نوشته ها  دست  این  اینکه  و  نموده ام  کارعلمی  وقف  را  ازعمرم  زیادی  قسمت  من 
درکتابخانۀ پوهنتون ضایع شده برای نویسندۀ آن هول انگیز است  هرچند که افغانستان 
کنونی نیزدربحران سیاسی- اجتماعی بسرمی برد، ولی با این همه خواهش من از شما این 

است که هئیتی را موظف نمائید تا این دست نوشته ها را ردیابی نماید 
در زیر عناوین آثار گم شده را می آورم: 

1  تاریخ فرهنگی تعلیم و تربیه، مؤلف پروفیسورتبس، ترجمۀ علی محمد زهما 
2  تحقیق و بررسی درتاریخ، مؤلف پروفیسورتاینبی، ترجمۀ علی محمد زهما  

3  منطق تعلیلی، اسم مؤلف فراموشم شده، ترجمۀ علی محمد زهما  
4  منطق استقرایی، اسم مؤلف فراموشم شده، ترجمۀ علی محمد زهما 

5  یونانی ها در باکتریا و هند، مؤلف پروفیسورتارن، ترجمۀ علی محمد زهما 
6  اساسات علم اجتماع، مؤلف علی محمد زهما 

7  آسیای مرکزی تا قرن دوازده )بخش دوم(، مؤلف پروفیسوربارتولد،ترجمۀ علی محمد 
زهما  

8  ماخذ ومدارک تاریخی پیش و بعد ازدورۀ مغل، مؤلف پروفیسور بارتولد، ترجمۀ علی محمد 
زهما  

9  جغرافیای تاریخی آسیای مرکزی، مؤلف پروفیسور بارتولد، ترجمۀ علی محمد زهما 

 باحرمت
علی محمد زهما )3( 

 

بر مبنای سخنان شفاهی استاد واصف باختری؛ "جناب استاد زهما نوشته های بسیاری 
به زبان انگلیسی نیز دارد "

نگارنده هنگامی که این سطرها را می نوشتم، کامال آگاه بودم که برعالوه ی ابرازاحترام 
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به دانشمند خرد گستر، پیشنهادی را در پیش روی عزیزانی خواهم نهاد، که با تشریک 
مساعی در پی گرد آوردن آثاراستاد باشیم  

نبشته ها دربرخی مجالت،  مثاًل در مجلۀ آریانا به نشررسیده اند  ) اما درمجلۀ آریانای 
اوایل دهۀ هشتاد تا توفیق به روی آورد به مهاجرت، فقط نام استاد را درآن جا می بینیم  
منظوری که شناخته شده است(   بخشی ازتاریخ ادبیات افغانستان که از طرف پنج شخصیت 
تاریخ وادب )محمدعلی کهزاد، میرغالم محمدغبار، علی محمدزهما، علی احمد نعیمی، 
محمد ابراهیم صفا( از قلم استاد است  مقاالت اجتماعی وفلسفی و ترجمه های آثارمعتبرهمه 
باید جمع وترتیب شوند  اگربرخی ازشعرهای ایشان درمجموعۀ طنین به کمک یک دوست 
اطریشی اقبال چاپ یافت، شایسته است که جدی تر وبه عنوان یک وظیفۀ سترگ وپاک به 

جمع آوری بقیه فرآورده ها وانتشار مجدد آنها اقدام شود 
یکی از ابعاد دیگردریافت اهمیت سهم ونقش استاد زهما درآغازین دیدارهایی است که در 
شروع دهۀ چهل خورشیدی صورت می گرفت  برداشت نگارنده ازامتناع شادروان میرغالم 
محمد غبار و استاد زهما ازموافقت با کسانی که جمعیت دموکراتیک خلق را بنا نهادند؛ این 
است، که در قالب های "ایدئولوژیکی" که دیگران محصور ماندند، نمی گنجیدند  با آن که 
شادروان غباروجناب استاد زهما، با حکومت راه همکاری درپیش نگرفته، به گونۀ مستقل 
رویکرد ترقی خواهانه وظلم ستیزانه گرفتند، شرح حال وفرآورده های قلمی ایشان مبین آن 
است، که آنها بسیاراندیشمندانه وبه عنوان شخصیت های دارندۀ بارتفکر به مسائل نگریسته 
اند  اگر می گوییم که زمانه را سند ودفتر ودیوانی است، نبشته های جناب زهما بسیار به 
وضاحت مرزبندی با آنها را توضیح می دهد  این را نیز شنیده ام، که استاد زهمأ از جمله 
معدود کسانی است که به برخی از آثار دست اول مارکس وانگلس آشنایی داشته است  این 

اطالعات همه حاکی از آن اند که با اطالعات جامعتر به مسائل نگریسته است 
و همین  برداشت است که جدایی او را از تنی چند از پذیرفته گان افکار قالبی، توجیه 
می کند، نه این که گویا به دلیل پذیرش بورس ورفتن به خارج با عده یی که آن جمعیت 
را بنا نهادند، گسسته باشد  اگرچنان می بود، پس ازبازگشت می توانست عضویت ویا راه 
همکاری  را با آن ها درپیش گیرد  این یادآوری را ازآن روی نیز الزم دیدیم، که غلط نویسی 
ها وبازتاب دادن انحرافی جریانات اوایل دهۀ چهل خورشیدی، محتمل است که پاره یی از 

حقایق را مغشوش ترنماید 
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محتویات کتاب های استاد پیام هایی دارند، که  منشأ رفتارهمراه با گسست وی ازدید 
وبازدیدهای شروع دهۀ چهل خورشیدی با یک عده از سیاسی اندیشان وفعاالن را دراین 
جهان فکری متفاوت وی می توان دریافت  بازبگویم: حتا اگر وی هیچ سخن نگوید، مدارک 
ومنابعی حد اقلی را هم که در مقدمه ی ترجمه های خویش، آورده است، همچنان پیش 
گرفتن راه مستقل، نشان می دهند که وی زیر بار رفتن به اتوریته ها، دیکته ها وپذیرش بی 

چون وچرای ادعا های دیگران نرفته است  
مگرنه این است که گزینش همان عـــدم همراهی واتخاذ راه متفاوت، راه تحقیق، 

روشنگری، خرد باوری بود، که سزای رنج محبس پلچرخی وآزار"قصاب خلق" را دید!
فشرده ی آن آزاری را که استاد زهما دید، ازقلم جناب داکتر محمد اکرم عثمان می 

آوریم:
"بعد از کودتای 26 سرطان 1352 محمد داوود، به دستور مقامات باال ازتدریس درفاکولته 
محروم شد و پس از کودتای 7 ثور1357 به امرنورمحمد تره  کی قلعه بند زندان های مخوف 
صدارت و "پل چرخی" شد و جالدهایی چون اسداهلل سروری آن دانشی مرد را بارها زیر 
رگبار مشت و لگد و فحش های رکیک گرفتند به حدی که سروری رئیس "اگسا"ی وقت 
شیشه های عینکهای ذره بینی استاد را بررخسارش ریز ریزکرد وخون از صورتش جاری نمود  
همان دژخیم، استاد را بنام قوم و قبیله اش تحقیر و توهین نمود، به این امید که زهمای 
آهنین پنجه و آتشین نفس را ازجوهرش خالی کنند؛ اما ققنوس دانشگاه کابل باردیگراز 

درون خاکستر یک دوران خونبار و سفله پرورسربلند کرد و به اوجها پیوست " )4(

*  *  *  

استاد زهما، حدود 28 سال اخیرعمر پراطالع وافتخارخویش را درکشوراطریش نیز با 
دست وگریبان بودن با ناراحتی های صحی و مخصوصاً تکلیف شکر گذشتانده است  با آن 
هم می بینیم که درچه سطح  ومیزانی، برای آشنایی نسل جوان دریچه های خردگرایی، 
مقاومت وپناه بردن دانشمندانه به خلوتِ خروشان را گشوده است  او ازقیل وقالی که برخی 
با آن آغشته شده اند، همواره تبرا جسته است  استاد وهمسرعزیزشان که چندین سال است 
رنج و درد جانکاهی را تحمل می کنـد، به رغم مواجه بودن به مسافرت ها، ناسازگاری ها و 
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بی رحمی های روزگار؛ فرزندان فرهیخته یی را نیز تقدیم جامعه نموده اند 
نگارنده با انتشاراندک برگهایی که از نظر گذشت، فقط به یادآوری های مقدماتی دست 
یازیده ام  برخی از گفتنی ها در نبشتۀ دیگری انتشار می یابند که یافته یی است ازانگیزه های 
مشترک "ندای طلبۀ معارف" شادروان محی الدین انیس و "مقاالت اجتماعی وفلسفی" )5( 

استاد زهمأ  همچنان امیدوارهستم تجلیل ازاستاد نیزدرآینده ی نزدیک عملی شود   

 رویکردها

1-پروفیسربارتولد  تاریخ سیاسی واجتماعی آسیای مرکزی تا قرن دوازده  ترجمۀ علی محمد 
زهمأ  مقدمۀ مترجم ص a  مطبعۀ پوهنی 1344   کابل 

2-"تاریخ روابط سیاسی افغانستان اززمان امیرعبدالرحمن تا استقالل"، تألیف دبلیو آدمک، 
ترجمۀ علی محمد زهمأ )میزان 1349( کابل  مؤسسه ی نشراتی افغان کتاب 

3-تارنمای فردا
4-داکتر محمد اکرم عثمان  "طنین" یک صدای رسا و آهنگین برگزیدهء اشعار استاد علی 

محمد زهما  تارنمای فردا 
5-علی محمد زهمأ، مقاالت اجتماعی وفلسفی  دانشگاه کابل  سال 1339 خورشیدی

*  *  *
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«  شعور  » را  ارج بگذاريم 

محفل قدردانی از زحمات فرهنگی آقای دکتور اسداهلل شعور،

نخست ضمن ابراز سالم عنوانی شما، آرزومندم احساس احترام آمیز خویش را بمناسبت 
انتخاب این راه خرد پذیر و مورد نیاز به شما بفرستم  شما سنت دیرپای یاد از قلمزنان و 
هنرمندان را که پس از مرگ شان صورت میگرفت کنار نهاده اید  تردیدی نیست که یاد از 
کارکرد های انسان هایی که حتا از مرز زمان هزار ساله نیز گذشته است، زمینه های قدردانی 
و تحسین و شگفتی دارد  اما همانگونه که شما نیز گواه هستید، در جامعه ما سنت ناپسندی 
وجود دارد که نویسنده و شاعر و هنرمند و شخصیت های موثر و شناخته شده با کارنامه 
های مثبت را پس از مرگ آن هم با زبانی که در چارچوب معین و یک جانبه قرار دارد یاد 

کرده اند  آرزومندم این عمل شما بیشتر نهادینه شود 
 دکتور اسداله شعور از جمله چهره های مطرح در گستره پژوهش های ادبی و تاریخی 
است که سزاوار و شایسته قدردانی و احترام میباشد  گزینش این راه حکایت گر آن نیز است 
که معیارها و محک های سنجش گری در جای شایسته خود قرار میگیرد  بدین معنی که 
در فضای دور از تسلط استبداد واختناق، قدرشخصیتی را قدر میدانیم که استبداد سیاسی و 
تعصب و کوته نظری فرهنگی او را محصور زندان و تجرید و ترور و یا با سکوت استقبال 

میکند  بدین لحاظ است که نخست گام شما را قدر می نهم 
شاید دردانگیز باشد و هرکس نیز این درد را نداند که چگونه آشنایی را پس از سی و شش 
سال درین نبشته کوتاه یاد میکنم  شعور را در غربت، ققط یک بار، در کنفرانس بین المللی 
شادروان غبار در لندن دیده ام  در آن کنفرانس وی خوش درخشید  نبشته اش، از تعارف و 
مجامله و نرخ روز و ملحوظات کوتاه بینانه بدور بود  هنگامی که شعورمشغول سخنرانی بود، 
شادروان دکتر جاوید که من در کنار او نشسته بودم، گفت جناب شعور برای کارهای خود 
زحمت زیادی میکشد  فردا همرایش به یک کتابخانه مهم در لندن میروم  پس از آن از من 

پرسید که آیا با وی آشنایی دارم؟
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 گفتم داکتر صاحب او را میشناسم وهمین حاال در یاد آ شنایی های خویش با او بودم 
 بلی، سال 1348 خورشیدی بود  در لیسه نادریه درس میخواندیم  شعور در صنف یازده 
بود  همان زمانه ای که مظاهره رونق بسیار داشت و حامل برداشت های گوناگون از تجربیات 
تاریخی دیگران و دارنده پیام برای مردم بود  شعار هایی که چون امواج سرازیر شده، در 

سواحل خشکیده آب بریزد، بیش از همه در گلوی تشنگان می نشست و برمیخاست 
شعار و تصویر مدینه های فاضله دیگران بود که سرهای عالقمند به کتاب و مطالعه را 
جذب میکرد  فضای مساعد و موجود زمان حاکی از فقر و رشوه و مردم آزاری، بیعدالتی و 
پیشینه های گونه های استبداد دیده شده در جامعه نیز در شکل گیری صف های مختلف 

سیاسی موثر بود 
درهمان روزها و زمانه، جوانی آراسته و سخندان که خبرنگار روزنامه هیواد نیز بود، از 
عضویت در جریانات سیاسی مطرح در آن روز گار، آسایش سوال برانگیز داشت  زیرا پذیرفته 
ها این بود که هر سخندان و چیز فهم و نویسنده و شاعری بایست الزام عضویت در آن 
جریانات را میفهمید!  و تا آنجا که معرفت و آشنایی نشان میداد برخی از چهره های مطرح 
در قلمرو فرهنگ و شعر و هنر را نیز آن فعالیت ها مجاب کرده بود  که در دهه بعدی فعل و 
انفعال دیدند و حتا عده یی از آنها بر شمشیر های خونین بوسه نهادند  اما شعور و چنانکه بعد 
ها بیشتر دانستیم عدهء دیگری معرف آن استقاللی بودند که منطقش برین مبنا استوار است: 
میتوان عالقمند جامعه، مردم و رشد و تعالی فرهنگی و فکری بود اما الزام عضویت در گروه 
های سیاسی را نپذیرفت  اما اگر چنین موضعی طرف ناخوشنودی عناصر دارنده عضویت در 
جریانات سیاسی بود، فهم و مطالعه آزادانه یک جوان درد سرهای دیگری نیز با خود داشت 

 برسبیل اتفاق، در مکتب نظمی شعر گونه سروده شد در مذمت چند تن و از جمله معلم 
محترمی که گواهی میدهم غریب بود و پاکنفس اما در امر تدریس خود مشکالت داشت  
کسی آن شعر را به اسداهلل شعور نسبت داده بود  پس آن نظم هجویه یی شد در حق مردم 
بلخ و سزایی که انوری را رسانید  از پیامد های آن بیشتر نگویم  همینقدر گفته آید که وی را 

ترک التعلیم نتوانستند اما ترک المحلش کردند که رفت به مکتب دیگری       
 *  *  * 

سالهایی که او را در دانشگاه کابل )پوهنتون( میدیدم بازهم یک صنف از من پیشتر بود  
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کتابخوان بود و قلمزن و در عرصه روزنامه نگاری نیز تجربه های اندوخته بود 

 *  *  * 
 باری در پشاور، در یکی از کتابفروشی های کوچک، کتابی از فرآورده های قلمی جناب 
شعور را گرفتم  به دوستی که مرا همراهی میکرد و در همان نزدیکی ها از زندان آزاد شده 

بود، از حدود آشنایی پیشین با وی گفتم و از عدم اطالع از سرنوشتش 
او دقایق بعد برایم گفت که اسداهلل شعور در زندان پلچرخی است 

هرچند تا حال از "جرم" مجازی و خواستگاه فکری  وی  چیزی نمیدانم و نپرسیده ام اما 
از الزام "حقیقی" استبداد حاکم وقت و نیاز های درخور ضرورت آن اینقدر نا پرسیده  میدانم 

که مدتی را قربانی استبداد بوده است 
 پندارم این است که اجبار زنده گی تحمیلی  در غربت و اندوه ها و درد هایی که برای 
همه و از جمله دشواری های مضاعفی که برای اهل پژوهش دارد، در ادامه همان استبداد 

زنده گی وی را دستخوش تأثری میتواند کرده باشد 
 *  *  *

 باری قرار بود در سیمیناری در تاجیکستان  شرکت کنم که در آن شعور نیز از جمله 
دعوت شده گان  بود  سوگمندانه موانع موجود مانع مسافرت من شد و درنتیجه قصه هایی 

را که پس از چند دهه باید باز گفت در دل نگه داشتم  
سالهای پسین از برکت انتشار نوشته های وی در خارج دستم بییشر به چکیده های 
زحمات پژوهشی اش رسید  تصور من این بوده است که دکتر شعور به مظاهر و جلوه های 
فرهنگی دیدی ژرف بکار می برد  کند و کار و پرداخت به  ریشه ها و جوانب ناشناخته و 
بسیار ظریف و لطیف ادبی و فرهنگی و در گستره های فلکلور و موسیقی  و تاریخ، اهمیت 
کار او را فراخ دامن و مبتکرانه نشان میدهد  تردیدی ندارم که زحمات وی  در عرصه های 

یادشده طرف مراجعه اهل تحقیق قرار میگیرد 
به جناب دکتور اسد اهلل شعور وزحمات وی درعرصه تحقیق و شگوفایی فرهنگی احترام 

میگذارم  قلمش روان و زنده گیش پربارتر باد 
 22 اکتبر- 2005 
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زعزی آراینفر

 نویسنده، مترجم و پژوهشگر اندیشمند، نماد زحمت و تالش

اگر برای این سخن مصداقی بیابیم که: "مشک آن است که خود بوید، نه آن که عطار 
گوید"، با نشان دادن ابعاد زحمات وتالش های شباروزی فرهیختۀ ارجمند جناب عزیز 
آریانفر، از هرسخن دیگری بی نیاز توانیم بود  از این رو ثمرۀ زحمات ایشان را می آورم؛ و از 
احساس احترام، شاد باش گفتن ها، خیر ببینید گفتن های خویش، که پس از مطالعۀ فرآورده 

های وی برایم دست داده است، اندکی می گویم  
سالها است که از ترجمه های روان، بی طرفانه، امانتدارانه ورهگشایانۀ وی بهره گرفته 
ام  او را که تا سه سال پیش نه دیده بودم؛ پس از خواندن هر ترجمه واثری تحسین نموده 
ام  شاید افزون بر نام بردن از او هنگام ترتیب منابع ومأخذها درنوشته ها، جایی به نیکویی 

نیز یاد نموده باشم 
این پرسش را که برخی از متفکرین، دانشمندان، رهبران ونظامیان شورویی از میان رفته، 
پیرامون افغانستان ونقش شوروی، پیش وبعد از کودتای ثور، چگونه اندیشیده اند، مدیون 

زحمات وی هستیم 
جناب عزیزآریانفر، ازچند جهت دیگر نیز درنظرم سزاوار ابرازتحسین است  قلم به دست 
وکوشایی است با برنامه  از طرح های کوتاه مدت ودرازمدت خویش در حوزۀ ترجمه و 
پژوهش بهره مند می باشد  پیوند درونی – موضوعی در فرآورده های او، چنان با نظم 
وانسجام وهماهنگی چهره می نمایند، که یک رهبرآرکستر برازنده به پارچه های هنری 

اش می بخشد 
وی از جمله آنانی است که ازهنگامه جویی ها، از فعالیت های روزمره گی، از تشنج 

آفرینی ها وهدر دادن بی لزوم انرژی وتوان، تبرا جسته اند 
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سه سال پیش که درفرانکفورت وی را برای نخستین بار در محفلی دیدم، درسلوک 

متواضعانه اش، نقش شاخۀ پرمیوه یی را یافتم که به زمین نگاه می کند  
برای آریانفر گرامی عمر خوب وهمراه با تندرستی آرزو می کنم 

آثار

ترجمه ها

1- زمین شناسی برای همه، گروهی از دانشمندان روسی، بنگاه انتشارات »میر«، مسکو، 
1980 در 250 صفحه

2- خاستگاه های نفت و گاز، گروهی از دانشمندان روسی، انتشارات »میر«، مسکو، 1984، 
در 345 صفحه

3- آسمان پر ستاره، )برای کودکان و نوجوانان(، یفریم لویتان، بنگاه انتشارات»رادوگا«، 
)رنگین کمان(، مسکو، 1985، در 200 صفحه

4- مرغزار پاک، )داستانی برای نوجوانان(، مسکو، انتشارات »رادوگا« )رنگین کمان(، 1986، 
در 150 صفحه

5- ارتش سرخ در افغانستان، بوریس گرومف- فرمانده ارتش سرخ در افغانستان و بعدها 
معاون وزیر دفاع روسیه و کنون استاندار مسکو، چاپ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 

وزارت امور خارجه ایران، تهران، 1996، در 232 صفحه
6- افغانستان پس از بازگشت سپاهیان شوروی، ارتشبد محمود قارییف- مشاور ارشد نظامی 

داکتر نجیب، و بعدها رییس اکادمی علوم نظامی روسیه، کلن، 1997، در 208 صفحه
7- توفان در افغانستان )در دو جلد(، الکساندر لیاخفسکی، فرانکفورت، 1998، در 737 صفحه

دانشسرای  از  روسی  دانشمندان  از  نوشته گروهی  و صلح،  افغانستان مسایل جنگ   -8
داویدف، چاپ »نشراندیشه«،  پروفیسور  نظر  زیر  فرهنگستان علوم روسیه،  خاورشناسی 

تهران، 1378، در 232 صفحه
9- جنگ در افغانستان، نوشته گروهی از استادان دانشسرای تاریخ نظامی روسیه، زیرنظر 

پیکف، انتشارات »میوند«، پیشاور، 2000، در 343 صفحه
10- خاور و باختر، )مجموعه مقاالت ادبی(، نوشته گروهی از دانشمندان روسی از دانشسرای 
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خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه، انتشارات »میوند« پیشاور، 2000، در 135 صفحه
11- در پشت پرده های جنگ افغانستان، نوشته الکساندر مایوروف- مشاور ارشد نظامی 

رییس جمهور ببرک کارمل، انتشارات »پامیر«، دهلی نو، 2001، در 233 صفحه
12- شوروی ها و همسایه های جنوبی شان: ایران و افغانستان )در سال های 1919-  
1939( نوشته پروفیسور میخاییل ولودارسکی، انتشارات »پامیر«، دهلی نو، 2001، در 256 

صفحه
13- افغانستان در منگنه جیوپولیتیک، و  پالستون، و  اندریانف، انتشارات »میوند«، پیشاور، 

2001، در160 صفحه
 14- تجاوز بی آزرمانه؛ )پیرامون تجاوز شوروی بر ایران و بخارا(، پروفیسور دکتر موسی 
پارسیدس- استاد بازنشسته تاریخ در دانشکده کشورهای آسیا و افریقا وابسته به دانشگاه 

مسکو، انتشارت »میوند«، پیشاور، 2000، در 290 صفحه
15- روسیه و خاور، نوشته گروهی از دانشمندان روسی از دانشکده مطالعات آسیایی دانشگاه 

سان پتربورگ، انتشارات »میوند«، کابل، 2003، در 187 صفحه
16- ناگفته هایی در باره کتاب »تذکره االنقالب«، نوشته مال فیض محمد کاتب هزاره، 

انتشارات »میوند«، کابل، 2006، در 117 صفحه
17- رازهای سر به مهر تاریخ دیپلماسی افغانستان، نوشته گروهی از دانشمندان روسی، 

انتشارات »کاوه«، کلن، 2010 ، در 240 صفحه
18- نبرد افغانی استالین )سیاست قدرت های بزرگ در افغانستان و قبایل پشتون(، نوشته 
پروفیسور داکتر یوری تیخانف- استاد دانشگاه لیپیتسک، انتشارات »کاوه«، کلن، 2012، در 

800 صفحه
19- دولت و اپوزیسیون در افغانستان، داکتر والدیمیر بویکو، انتشارات »کاوه«، کلن، 2012 

در 350 صفحه
20- مبارزات مردم افغانستان در راه استقالل، داکتر مراد بابا خواجه یف، مسکو، 1959، آماده 

چاپ در 200 صفحه 
21- خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ها، داکتر الکساندر شیشف، الماآتی، 2006، آماده چاپ 

در 200 صفحه 
22- ایران و توران در سپیده دم تاریخ، گروهی از دانشمندان روسی، 300 ص  آماده چاپ

بیست و دو اثر در 6000 صفحه
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نوشته ها:

1- گزیده داستان های کوتاه، انتشارات »میوند«، کابل، 2006، در 256 صفحه
2- افغانستان به کجا می رود؟ )مجموعه سخنرانی ها در اروپا و امریکا(، کابل، 2003، در 

520 صفحه
3- افغانستان بر سر دو راهی، مجموعه سخنرانی ها، کابل، 2005، در 173 صفحه

4- افغانستان در چنبر گردباد سهمگین تاریخ، مجموعه سخنرانی ها، کابل، 2006، در 182 
صفحه

5- ابرهای آشفته و سیاه بر فراز آسمان افغانستان، مجموعه سخنرانی ها، انتشارات کاوه، 
کلن، 2010، در 386 صفحه

6- افغانستان- سیاهچاله ناشناخته جیوپولیتیک در کهکشان ناپیدای سیاست های جهانی 
)ناتو درگورستان ابر قدرت ها(، مجموعه سخنرانی ها، زیر چاپ در 350صفحه

7- روندهای همگرایی در گستره متاجیوپولیتیکی اروآسیای میانه بزرگ و گستره ایرانستان، 
آماده چاپ در 500 صفحه

8- جایگاه ناپیدای افغانستان در پهنه سیاست های جهانی، آماده چاپ در 500 صفحه
 9- لحظه هایی از یاد رفته تاریخ سیاسی و دیپلماسی افغانستان )نگاه دیگر به تاریخ کشور( 

جلد نخست در 300 صفحه، آماده چاپ
10-  نگاه توصیفی به: پرونده مختومه »دیورند« و مساله نامنهاد »پشتونستان« از منظر 

»رئال پولیتیک«، در 400 ص ، آماده چاپ
ده اثر در بیش از 3500 صفحه

آثار گردآوری و تدوین شده:
1- نقش کشورهای منطقه در تامین امنیت، ثبات و بازسازی افغانستان )مجموعه مقاالت(، 

کابل، 2006، در 410 صفحه
2- افغانستان و جهان)مجموعه مقاالت اطالعاتی(، کابل، 2005، در 600 صفحه

3- دیورند: »پایان خط« نزدیک می شود، گزیده مقاالت گرد آوری شده، انتشارات »کاوه«، 
کلن، 2009، در 320 صفحه سه اثر در 1130صفحه
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کتاب ها و کتابواره های آگاهی بخش انترنتی:

1- آذرخشی در سپهر شبستان، گزیده مقاالت گرد آوری شده از شبکه های انترنتی، 2006
2- چراغی فرا راه آیندگان، گزیده مقاالت گرد آوری شده از شبکه های انترنتی، 2008

3- کتابواره آگاهی بخش انترنتی، دیدگاه ها و برداشت ها، پخش شده از کهکشان انترنتی،
در 250 صفحه، انتشارات کاوه، کلن، 2013 

سه اثر در بیش از 2500 صفحه

ویرایش آثار:

سی عنوان کتاب در بیش از ده هزار صفحه، از جمله بیست اثر در بنگاه های پروگرس، 
میر و رادوگا در مسکو و ده اثر در بنگاه انتشارات مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه 

افغانستان در کابل

اهتمام در چاپ آثار:

اهتمام در چاپ پنج عنوان کتاب، از جمله دو اثر به زبان انگلیسی در 300 صفحه، و سه اثر 
مهم در تاریخ دیپلماسی کشور:

1- کشور شاهی افغانستان و ایاالت متحده، لیون و لیال پوالدا، ترجمه استاد داکتر پنجشیری، 
کابل، 2005، در 375 صفحه

زهما،  استاد  ترجمه  آدمک،  لودویک  نخست،  جلد  افغانستان،  سیاسی  روابط  تاریخ    -2
انتشارات پاییز، پاریس، 2005، در 284 صفحه

3-  تاریخ روابط سیاسی افغانستان، جلد دوم، لودویک آدمک، ترجمه استاد صاحب زاده، 
انتشارات پاییز، پاریس، 2005، در 410 صفحه

پنج اثر در 1300 صفحه

نگارش و ویرایش مقاالت در مجالت:

چاپ دوازده شماره مجله ) فصلنامه مطالعات استراتیژیک(
در 1500 صفحه



رد
دا

ی 
دل

م 
ه

گ 
سن

129
چاپ مقاالت در نشریات پریودیک مختلف:

از جمله در افغانستان در شهرهای کابل و مزارشریف، ایران، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، 
امریکا، انگلستان و آلمان  در 500 صفحه

جمعا هشتاد و پنج اثر در نزدیک به 26500  صفحه )از جمله 75 اثر چاپ شده، 7 آماده چاپ 
و سه اثر پخش شده در انترنت و ده ها مقاله (

آثار زیر کار:

1- از سینکیانگ تا خراسان: تاریخ مهاجران آسیای میانه، داکتر کمال عبداهلل یف، زیر ترجمه
2- سیر تاریخی ریختیابی سیمای روسیه در افغانستان، داکتر ویکتور کارگون، زیر ترجمه

3- پدیدآیی پاکستان و مساله پشتون، داکتر پانیچکین، زیر ترجمه
4- شکست تجاوز بریتانیا در افغانستان، داکتر خالفین، زیر ترجمه

5- دولت کیرپاند )پادشاهی دودمان کوشانی(، داکتر گوزل محی الدینوا، زیر ترجمه
6- صادق هدایت: سوشیانسی که پس از مرگ به دنیا آمد، پروفیسور دانیال کمیسارف، زیر 

ترجمه
7- بازی بزرگ، الکساندر لیاخفسکی، زیر ترجمه

8- حزب دمکراتیک خلق بر اریکه قدرت، داکتر سیلینکین، در دو جلد، دوره های تره کی- 
امین و کارمل، زیر ترجمه 

9- لحظه های از یاد رفته تاریخ سیاسی و دیپلماسی افغانستان )نگاه دیگر به تاریخ کشور( 
جلد دوم، در دست نگارش

10- لحظه های از یاد رفته تاریخ سیاسی و دیپلماسی افغانستان )نگاه دیگر به تاریخ کشور( 
جلد سوم، در دست نگارش جمعا 3500 صفحه که قسما در تارنمای کانون مطالعات و 

پژوهش های افغانستان پخش شده است  مجموع نوشته ها: 30 هزار صفحه 
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 و امید رد اشعاری از محمداکظم اکظمی
م
�ف��ت�

اگر شعر نبود
 چه غریبانه می رفتم

و چه غریبانه می گفتم
                        که تنهایم 

                                              )  بیژن جاللی (

این یادداشت ها، برای برنامهء رادیویی ساربان که مدتی تحت نظر من قرار داشت، در 
نظر گرفته شده بود؛ از اینکه در همان صورت فشرده روی انتشار می بیند، ناراضی هستم 

زیرامطالعه و خوانش شعرهای محمدکاظم کاظمی درسالهای پسین نیز بیش از پیش 
عالقه برانگیز و خواهان ابراز نظر بیشتر ا ست 

 اسد 1384 خورشید

اگر نگویم که در غربت مهجوری، خواندن شعر و داستان، یار و یاورم بوده است، نا 
سپاسی در برابر این یارانم است  و اگر چشم پوشی از یاران آزاردهنده را به کارنبندم، گفتنی 

است شعر و داستان بد و حرام را نیز خوانده ام 
اینبار در طی مسافرتی، دفترهای شعر مقاومت )1و2( را به عنوان رفیق همسفر برگزیدم 
و درلندن خواندم  )تابستان 1375(  دفترها در سال های 1371 و 1372 خورشیدی انتشار 
یافته است  شعر های این دفتر ها را خواندم  بی مجامله بگویم لذت بردم  احساسی به من 
دست داد  چه بگویم، می شود گفت آن شعر ها احساس برانگیز بود  هنربود احساسی همراه 
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با احترام و تحسین نزدم راه یافت  به سال تولد هرکدام از شاعران عزیز چشم دوختم، سن 

و سال و محل تولد و زمانهء آواره گی را دیدم 
خواندن این دو مجموعه از سوی دیگری نیز جالب بود زیرا در همین نزدیکی ها، اشعاری 
را که آزاردهنده بود، و برای نمونه از جزوه »بوسه به شمشیر خونین« انتخاب شده بود، 
بازنگری کرده بودم  در واقع دو نوع شعر از دو گروه شاعران را دیده بودم  با دو احساس 

متفاوت 
شعر های عزیزانی که درین مجموعه به نشر رسیده است، همه خواندنی است  در آن جا 
دنیایی از رویدادها، سرگذشت ها و احساس و عواطف کتله هایی از مردم را می توان یافت 
و با آنها آشنا شد  حتا حضور شعرهایی که احساس میشود، گامهای تمرینی باشد، اما ره به 

سوی رشد و تعالی می برد، مایه های امیدواری است 

ازین مجموعه، شعرهایی از آقای محمدکاظم کاظمی را نشان میدهیم که نه تنها احساس 
می شود امیدها را به شگوفه رساینده است، بلکه بیم و امید را در جامعهء ما با تصویرهای 
دلنشین شاعرانه ارائه کرده است  و اگر بیشتر بدانها می نگریم، سایهء اندیشه ورزی و ژرف 

اندیشی فلسفی را در آنها می بینیم 
این ژرف نگری در شعرهای کاظمی، بازتابی از ذهن شکاک و نقاد او نیز است  بنگریم 
در شعر روز سواری که عریانی پیام شاعر با گزینش زبان صاف، شفاف وقابل فهم و صراحت 

شاعرانه زیبابی نیز بخشیده است:

کجا روید چنین سرفگنده و خاموش؟
کجا روید چنین نیمه جان و نعش به دوش؟

کجا روید چنین خسته و عرق ریزان؟
کجا روید چنین از رکاب آویزان؟

***
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ندیده رنج صحاری و رهسپار شدید
نخوانده رمزسواری چرا سوار شدید؟

***
هزار باد ازین دشت خاک می روید

هزار سیل در این عرصه پای می کوبد
***

هله، هله، به کجا می روید، برگردید!
قدم نهید به میدان اگر نه تا مروید

قدم نهید، قدم، گر به پای ماندستید
بر آورید نفس گر هنوز هم هستید

                                     زمستان 1367
سخن شاعر در رُحه 019 ورحه )2( چنین دنبال می شود :

در رُحه )1(:
سر به سر بادیه بازار هیاهو شده است

سنگ گور شهدا سنگ ترازو شده است
 می رویم امروز با صاعقه همپای سفر

گرد بادیم و ز سر تاب قدم پای سفر

                                               پاییز 1368
و در رحه )2(

ای جماعت! نه اگر بنیش، کمی عار کنید
کی شما روزه گرفتید که افطار کنید؟

سرفرازی نه متاعی است که ارزان برسد
سحر آن نیست که با بانگ خروسان برسد

***
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سحر آن است که بیدار شود اقتانوس

سحر آن است که خورشید بگوید نه خروس
***

                  مشهد زمستان 1369

تاثیر شعر کاظمی، باالتر ازاثر شکاک دستی که انسان را متوجه چیزی بسازد 
این ایجاد تاثیر، زبانی جامع تر به نظر می آید که شک و نقد را در پیشروی انسان می 

گذارد  تا آنجا که در تداوم خود در جایگاه بیم و امید میرسد 
در شعر های شکوائیٌد، بازگشت )2( و بازگشت )3( آن را به وضاحت می توان یافت:

دست اگر دست دیروزی ما باشد که هست
بازهم گندم بیرون می آورد از کاهی که نیست 

و در بازگشت )2( ژرفنگری او را در تصویرهای شاعرانه از بیم چه زیبا می توان دید:
بیمناکم که بد حادثه تکرار شود

در برگشت به روی همه دیوار شود
بیمناکم که درین کوچه بمانم تا مرگ

و غزلهای غریبانه بخوانم تا مرگ
بیمناکم که فراموش کنم خانه خویش

خو بگیرم به غزلهای غریبانه خویش
بیمناکم در و دیوار جوابم بکند

بروم، دست سپیدار و جوابم بکند
بیمناکم پدر پیر، مرا نشناسد

وارث خستهء پامیر مرا نشناسد
بیمناکم که سپیدار، نباشد دیگر

و نشان از در و دیوار نباشد دیگر
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بیمناکم پدر پیر   ، بلی می دانم
ارث بی وارث پامیر   ، می دانم

***
گفت راوی: خبر از ارث پدر هیچ مپرس

گور بی فاتحه ای هست و دگر، هیچ مپرس
از دل جنگل انبوه، تو را می خواند

کسی از آن طرف کوه، تو را می خواند

مشهد 1371/3/2

این نگرانی و بیمناکی در قصیده بازگشت )3( مشهد 1371/6/2 پلی شده است به سوی 
امیدواری ها  شاعر که از اوضاع دردناک، جنگهای خونین و دل آزار و تبهکارانه و جفاها در 
حق مظلومان و بیگناهان آگاهی دارد و نتایج قابل پیشبینی اوضاع را می بیند، با آنکه آنها را 
به عنوان درونمایه در شعرش برمی تاباند، اما هرگز در برابر ناگواری ها و ناهنجاری ها، سر 

یاس و تسلیم فرو نمی برد 
شاعر که در تصویر های شاعرانه توقیق شایسته را یافته است، مالل و اندوه را به چهره 
و لبان می نشاند  اما با نیکویی انسان دارنده پیام امیدواری از ارائه آن تصویرها فراتر می 
رود  در بازگشت )3( در چهره ناظری که راوی حوادث شده است، از دادن مژده نوروزی که 

خواهد آمد، سخن ها دارد:
 گفت راوی: شب برف است، شب خنجر نیز

 ردپا گم شده در برف گران به رهبر نیز
 برف شبانه، که با صخره و سنگ افتاده است
و زمین چشمه نزاده است که توفان زاده است

***

باز هم روز نو و روزی نو خواهم داشت
در زمین پدرم کشت و درو خواهم داشت
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خانه را خشتی اگر نیستـ  به ِگل می سازم

ُگل در این باغچه از پارًه دل می سازم
سنگ اگر هست در این مزرعه، بر خواهد داد

چوب اگر هست در این خاک، شکر خواهد داد
عاقبت آن که َهَرس کرد، ثمر می چیند
از درختی که پدر کاشت، پسر می چیند

                                                            مشهد 1371/9/2

شعر کاظمی، شعری حاکی از تکانه های زمانهء ما، شعری با ویژه گی تصویر آفرینی 
تحسین برانگیز  در ژرفای روان انسان های غمخوار جای ماندگار می یابد 

شعرهای کاظمی و دو دفتر شعر مقاومت افغانستان، امیدواری های بسیار را به سوی رشد 
و تعالی شعر ایجاد می کند 

معرفی کتاب:

نام: نثر داستانی ادبیات دری درافغانستان
نویسنده: داکترسید حشمت حسینی 

ناشر: انتشارات داکتر کوفاچ
محل چاپ: هامبورگ/ جرمنی 

سال انتشار: 2010
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Die Erzählprosa der Dari-Literatur

 in Afghanistan 

نثر داستانی ادبیات  ردی رد افغانستان 

)1978 -1900 (

آلمانی  به زبان  درروزهای پسین، فرآوردۀ دستان گهربارجناب داکترحشمت حسینی، 
انتشار یافته است  کتاب نامبرده در 190 صفحه  اززبان فارسی دری به عنوان زبان ادبی، می 
آغازد وبا بررسی عالمانۀ زمینه های تاریخی گسترش آن تا قلمرو زمان کنونی به ارایۀ پارچه 
های ادبی وبازتاب یافته درنشریات مختلف تصویرجامعی ازسیرزندگی این زبان به دست 
میدهد  پروفیسورManfred Lorenz زبان شناس واستاد پیشین دانشگاه هومبولت 
انتشاراین کتاب با  برلین که درگسترۀ زبان فارسی دری احاطۀ فراوانی دارد، به اهمیت 
نیکویی اشاره  می نماید  وی طی مقدمه یی که بر کتاب نوشته، به پس منظررشد زبان دری 
وفرازوفرودهای آن همراه با نشان اوضاع واحوال مختلف، زحمات جناب حسینی را در تدوین 

کتاب نثر داستانی ودریافت ویژگیهای ادبی چند دهه می ستاید   
نثرداستانی ادبیات دری افغانستان دراوضاعی انتشاریافته است، که از یکسو نیازپژوهشگران 
آلمانی زبان به ادبیات فارسی دری بسیار محسوس است واز سوی دیگر، برای جوانان 
مهاجرهموطن ما که با استفاده زبان آلمانی بهتراز زبان مادری  میتوانند، به معلومات خویش 

بیفزایند، کمک شایسته یی مینماید 
 با توجه به کمبود مواد طرف مراجعه، این آفریدۀ جناب حشمت حسینی، زمینه های 
خشنودی نیازمندان را فراهم میاورد  در گذشته ها با وجود نیازبسیاری که به معرفی ادبیات 
مقاطع مختلف کشورما به زبان آلمانی محسوس بود، سوگمندانه شاهد ارایۀ کارکردهای 
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بایسته یی نبوده ایم  برگردانی چندین داستان کوتاه از طرف چند هموطن به همکاری گویته 
انستیتوت که چند دهه پیش صورت گرفت وچند کارمختصردیگردرخارج، ادامه نیافت  این 
است که با اطمینان میشود گفت، گام برداشته شدۀ جناب حسینی میتواند پاسخی درین راستا 
باشد  آرزومیرود که دوره ها وسده های دیگری نیزبا سعی وهمیاری وهمکاری اشخاص 
صاحب صالحیت به زبان آلمانی در معرض معرفی قرار بگیرند  وبه این وسیله گام برداشته 

شدۀ جناب داکتر حشمت حسینی تکمیل شود 
گمانی نتوان داشت که برگردان فارسی اثر نیزبرای عالقمندانی که به اسناد ومدارک 

دست اول وتحلیل وبررسی علمی ودانشگاهی نیازدارند، سهم به سزایی انجام میدهد  
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 نکاتی  پیرامون آموزش زابن امردی رد خارج ازکشور

سخنرانی درکنفرانس سالیانۀ معلمین 

5-7 دسامبر 2008 استهکلم )سویدن(

دوستان، جای خوشبختی ست که عده یی ازمعلمین گرامی هموطنِ ما، درینجا، گردهم 
آمده اند، تابه بحث وتعاطی دریافت ها وتجارب خویش ازحوزۀ تدریِس زبانهای مادری 
وآموزش کودکان ونوجوانان بپردازند  این گرد هم آیی وهمۀ گرد هم آیی هایی که به اصل 
تبادل نظر وتجربه های مسایل کشورومهاجرین معطوف میباشد، درخوراعتنای بسیاراند  
زیرا جدا افتاده گی های غمبار چند دهۀ پسین، بیش ازهمه، ازآنانی که درپی اندیشیدن 
به فرهنگ وزبان ومسایل وطن هستند، می خواهد که کنارهم بیایند وبه وارسی وبررسی 
کارکردهای خویش باردیگرنگاه کنند  ازدستاوردها ونارسایی ها ومشکالت خویش بگویند، 
ازهمدیگر واز دیگران برداشت های حتا مختلف را بشنوند، وبرای بهبود وبهتر شدن وضع، 

به نظریات وپیشنهادهای خوبتری نایل آیند 
توجه به وضع تدریس به زبان های مادری فرزندان درخارج از کشورکه شامل تعمق به 
دستاوردها، ناکامی ها و مشکالت وموانع سرراه نیزمیتواند باشد از آن جمله اند  درین زمینه 
نخستین موضوع دریافت ویژه گیهایی است که زنده گی درخارج ازکشوردرمقایسه با وضعیت 
تدریس درداخل دربرابرما قرارمیدهد  مکث به مسایل تدریس زبان مادری درخارج ازکشور، 
چارچوب جداگانه وتصویر متفاوت را در پیش روی معلمین میگذارد  درداخل کشور، گذشته 
از چگونگی دریافت ها ونتایج وارسی های درسی، منابع ونهادهای دولتی وجود دارند که اگر 
بخواهند می توانند سراغ معضالت ومشکالت را بگیرند  نظم وانسجام وسلسله مراتبی وجود 
دارد  منبع دولتی ویامؤسسات وکشورهای خارجی تمویل مخارج ومصارف معلوم اند  مکاتب 
وشاگردان معین هستند  سن وسال اطفال ومکاتب پسرانه ودخترانه روشن است  معلم با 
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شغل معلمی وارد مکتب می شود   

اما درخارج از کشور وضع به منوال دیگری ست  ما انبوهی ازمشکالت و محدودیت ها را 
میابیم  اگرازابرازنظرپیرامون وضع آموزش وپرورش اطفال درایران وپاکستان بدلیل وضعیت 
خاص مهاجرین وترکیب زبانی آن دوکشور، درینجا صرفنظر نماییم، دریافت وشناخت این 
وضع متفاوت را درسیرزنده گی مهاجرو آوارۀ سرگردان دراروپا وامریکا در چند دهۀ پسین 

بخوبی میتوان نشانی نمود 
 آنانی که درین سه دهه ازکشورخارج شده اند، با سن وسال های متفاوت درکشورهای 
میزبان قدم نهاده اند  کودکان ما نیزسن وسالهای متفاوتی داشته اند که درفراموشی وفراگیری 

یا دشواری ها ی فراگیری زبان مادری برای ایشان اهمیت داشته است 
 درین چند دهه از کودکانی که پس از ورود درین جوامع به تازه گی چشم به جهان 
گشودند تا آنانی که درشش هفت ساله گی به مکاتب این کشورها رفته اند، ویا آنانی که 
رشتۀ درس شان درافغانستان گسسته ودرینجا به خواندن درس به زبان دیگری مجبور شده 
اند، دنیایی ازتجارب در زمینۀ مورد نظرما بوجود آمده است   یکی ازآنها حاکی ازدست دادن 

اهمیت زبان مادری ست  
سیرزنده گی مهاجرین، نشان ما میدهد که کودک و نوجوانان ره یافته به مکاتب اروپا 
وامریکا وجایهای دیگر،بنابر دالیل روشن ناگزیر بوده اند که به فراگیری زبان این کشورها 
زودترو بیشترمشغول شوند  اطفال ونوجوانانی که اندکی خواندن ونوشتن را به زبان های 
مادری ورسمی درافغانستان آموخته بودند، طی مدتی آنرا فراموش نموده اند  زیرا از یک 
طرف با از دست دادن آن امکانات وازسوی دیگر فشارطاقت سوز ودربسا موارد گریه آورماه 
های نخستیِن شمولیت درمکاتب اروپا وامریکا برای یاد گرفتن زبان این کشورها، سبب شده 

که فاصله گیری از زبان مادری درسطح خواندن  ونوشتن قوس فزاینده تری را بپیماید    
بازتاب آن دشواری، در روان وسلوک والدین دردهۀ هشتاد چهرۀ دوگانه داشت:

برخی که بیشتر مایوس ها وافسرده گان ودل آزرده گان اوضاع کشوربودند، به فراگیری 
درس وزبان کشورهای میزبان برای فرزندان شان بسنده نموده و رغبتی برای مساعد کردن 
زمینه های آموزش کودکان خویش حتا درچاردیواری خانه نشان ندادند  ازین رو اطفال 
شان در حالی که ازفراگیری نوشتن وخواندن زبان مادری، بازمی ماندند، سخن گفتن آنهابه 
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زبان های مادری نیزکه درمحدودۀ خانواده حضور داشت، اندک اندک با یافتن همصنفی ها 
و دوستان  بگونۀ درهم آمیختۀ به کاربرده شد  با درهم آمیزی بیشتر این نسل در جوامع 

یادشده، زبان مادری از دست ایشان رفت 
گروه دیگری از والدین که باانگیزه های متعدد اما برخاسته ازعالیق به وطن وفرهنگ 
امکانات محدود  از  استفاده  با  بودند،  فرزندان خویش  مادری  زبان  آموزش  وزبان متوجه 
را  مادری  زبان  به  ونوشتن  خواندن  خویش  فرزندان  به  کوشیدند،  می  ومیسروشخصی 

بیاموزانند  اما این نیت نیز کافی نبود 
 نبود وسایل درسی مانند کتاب هایی که بتواند پاسخگوی نیاز آنها باشد، نبود متود وشیوۀ 
مسلکی درسی، بخصوص که توازن زبان های اول ودوم را در نظرداشته باشد، رشد بیعالقگی 
وجان نیافتن انگیزه های موثر درسیر رشد اطفال ازکودکی به سوی جوانی، برعامل توجه به 
درسها به زبان کشورمیزبان که مقام زبان اولی را احرازکرد، همچنان مشغولیت های والدین 
برای خوردن غم ِنان، سبب می شد که زحمات ونیات حسنۀ والدین وعزیزانی که چه بسا 
در پیشینه ها شغل معلمی نداشتند، نیزرنگی نگیرد  موارد اندکی دراختیارماست که برخی از 
معلمین ارجمند درکشورهای مختلف ابتکار آموزش اطفال را به عهده گرفتند  اما آنهم دیری 

دوام نکرد  از میان چند نمونه، به دو مثال اشاره می نمایم:
1- "اوالد ها رادر خانه درس میدادم   شنیدم که چند خانوادۀ دیگر نیزعالقه دارند که 
اوالدهای شان خواندن ونوشتن را یادبگیرند  چون درخانه این امکان وجود نداشت، همراه 
آمریک مکتب صحبت کردیم که یک صنف درسی را دراختیار ما بگذارد  آمرمکتب موافقه 
کرد  عده یی از شاگردان جمع شدند وما دوتن معلمین، با استفاده از کتاب های دری  که 
درافغانستان درمکاتب تدریس میشد، شروع به درس دادن کردیم  ولی تعداد کم شده رفت  
ازطرف دیگر من باید کار می کردم  رسیدن تمام اطفال هم به وقت معین یک مشکل بود  
بعضی از اطفال دل خوشی برای آموختن نشان نمی دادند  چنان وانمود می کردند که والدین 

شان آنها را وادار کرده اند که درس زبان بخوانند 
برای دلگرمی کودکان، جشن ها گرفتیم  تمام زحماتی را که میسر بود به خرچ دادیم 
تا عالقه بگیرند ولی در آخر تعدادشاگردان بسیار کم شد  وما نیزاز دادن درس خدا حافظی 

کردیم "
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2- با آگاهی ازموجودیت چند صنف درسی که به ابتکار یک خانم گرامی ایرانی زبان 
فارسی را تدریس می نمود  چند تن از افغانها آن را غنیمت تلقی نموده اطفال خویش رابرای 
فراگیری زبان فارسی فرستادند  نتیجه مقداری از ناراحتی روانی برای کودکان بود  زیرا 
شاگردان به دشواری فهم لهجه مواجه بودند  ازطرف دیگر کتاب درسی منابع ایرانی برای 
شان اثرگذاری الزم آموزشی را نداشت  ازمنظرآشنایی روان شاگرد نوآموزمیتوان گفت که 
مطالب برای روان شان شناخته شده وملموس نبود  خانم ایرانی می کوشید که مشکل لهجه 
را برای شاگردان افغان با صحبت آهسته وواضح وفراگیری مستقیم ویاتلفونی از دوستان 
افغانی خویش حل نماید  اما درزمینۀ تهیه کتاب مشکلی داشت  پدر یکی از شاگردان گفته 

بود، من کتابی برایتان تهیه کرده ام که می توانید برای اطفال ما تدریس کنید 
وقتی وی کتاب را دیده بود، برای من تلفون کرد  گفت کتابی راگرفته ام که اگر برای 
کودکان افغانی درس بدهم  درحق شان ظلم می شود  کتاب مربوط به اوضاع واحوالی بود 
که در اهداف آن، نه خواندن ونوشتن بلکه بیشترآماده سازی برای جنگیدن مدنظربود  این 

کتاب ها را به عنوان اسناد درواقع تاریخی اکنون دراختیار داریم 
 در حالی که برای چند تن از اطفال وخانواده های ایشان، بحث فارسی ودری را نیز 

ایجادنموده بود، از آن امکان نسبی نیزبهره یی در دست کودکان ما نیامد 
آنچه را در باال آوردیم، حدیث دردآلود بیشترین عزیزانی است که با نیت احترام آمیز 
و ابتکارشخصی، کوشیده اند، به  فرزندان مهاجر زبان شان را حتا درمحدودۀ زبان دومی 
بیاموزانند؛ اما سوگمندانه با دل افسرده گی عقب نشسته اند  زیرا ریشه ها وعوامل مشکالت 
چنان بسیار وبیشماربوده اند وموجی نیرومند این نوع تالش ها را چنان به عقب زده که با 
این نوع ابتکارات فردی، دربهترین حالت جوانانی  که آن پیشینه های کودکی سالهای دهۀ 
هشتاد را پشت سرنهاده اند، وقتی اندکی از جمالت زبان مادری راخوانده می توانند، برای ما 

احساس شعف وخوشی دست میدهد 
پنداشته می شود که در بیشترین موارد تابلوی باالیی را دراختیار داریم  زیرا ازیک سو، 
موج فرهنگ وزبان کشورهای میزبان قوی بود که اکنون نیز به قوت خود باقی می باشد واز 

سوی دیگراحتیاجات روزمرۀ کودکان وجوانان با آن موج همسویی نشان میداد 
ودرین میان نه تنها نهادی وجود نداشت که به این مسأله غمخوارانه توجه خویش را 
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معطوف نماید، بلکه وضعیتی که از اوضاع کلی کشورما تأثیر می پذیرفت، با خود ناهنجاری 
های دل آزارتری رابه ارمغان میآورد  که در کنار بقیه عوامل به دشواری آموزش زبان های 

مادری انجامید 
اگر از اندک زحمات ونتایج بسیار احترام انگیز برخی ازهموطنان در کشورهای متعدد 
با شاید صد  مقایسه  قدربنگریم، در  بدیدۀ  آنها  وبه نقش ودستاوردهای  نکنیم  صرفنظر 
هزارکودکی ونوجوانی را که بدون آشنایی حد اقل با زبان وفرهنگ جامعه از دست داده ایم، 
باید یکی از چهره های مصیبت وپیامد جریانات چند دهۀ پسین به حال کشوری بدانیم که 

بسا امکانات دیگری  را نیزازدست داده است 
 اما درکنار آن نتایج اسفبار که اکنون ده ها هزارجوان ومیانه سال خواندن ونوشتن به 
زبان مادری را بلد نیستند ودر کنار نالیدن از نبود نهادهای غمخوار، با گذشت چند دهه شاهد 
تالشهای نیکو ودوامداری نیز بوده ایم که هنوز هم در بسا از کشورها ادامه دارد  تا جایی که 
اطالعات من گواهی میدهد وطی چند سال اخیر درتماس کار وزحمات مربوط به آموزش 
قرار دارم، صنوف درسی، امکانات نسبی موجود و وضغ تدریس در سویدن منسجم تر، با 

پشت کار وامیدواردهنده است 
بنابرآنچه گفتیم، پیشنهاد مشخص من این است که:

نخست پاره یی ازتجارب درزمینه آموزش به زبان مادری ازینجا بگونه نوشتاری تهیه 
شده انتشار بیابد 

 کتاب های درسیی که درینجا تهیه دیده شده است، میتوانند نیازهای نوآموزان وآموزگاران 
را رفع نمایند  اما برای رشد وغنای آن باید با اهل کار تماس های منظم ایجاد شود  با توجه 
به تماسهایی که مسؤولین گرامی وآقای رحیم غفوری با معلمان ونویسنده گان کشور دارند، 
نام یکعده رانشانی نموده واز ایشان درخواست همکاری شود  کسانی که درزمینۀ اصول 

تدریس آموخته ها وتجاربی دارند، آن را در اختیار معلمان گرامی بگذارند 
با آموزگاران کشورکه درهجرت به سر می برند، زمینه های تماس نزدیکترمساعد گردد 
تا نشست های ساالنه از معلمین هموطن مقیم کشورهای مختلف فراهم شود  تحقق این 
موضوع مستلزم ایجاد نهاد جهانی برای تدریس زبان های مادری است  به منظور عملی 
شدن آن بهتراست کسانی مسؤولیت چنین وظیفه را درکشورهایی که زنده گی میکنند، 
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بگیرند  وبا تأسیس نهادهایی ازآموزگاران غرض آموزش زبانهای مادری امکانات هر چند 

محدود را از دست ندهند 
ازهموطنان  رسانه های گروهی  ازطریق  ها  اطالعیه  مالی، طی  نیازهای  رفع  برای   
فرهنگ دوست وعالقمند به آموزش زبان های مادری درخواست کمک شود  همچنان 
منابع وموسساتی که )نه با پیش شرط های نامعقول وانگیزه های سیاسی( حاضر می شوند، 

احتیاجات معلمان وشاگردان را رفع نمایند، تماس های تأمین شود 
 درین راستا نقش یک نشریه )که اکنون سایت زبانهای مادری آنرا تمثیل میکند( اهمیت 
سازنده تری را ایفأمیکند  چه خوب است اگرازآن، بمنظور ایجاد تماس باشاگردان، باخانواده 
های ایشان وبمنظوردریافت نظریات برای مشارکت وهمیاری استفاده شود تا جمیع عوامل 

وزمینه های خوب تدریس فراهم آیند  
از آنجایی که برپایی محافل فرهنگی – هنری و سپاریدن نقش های هنری به خود 
شاگردان درایجاد جو مناسب عالقه مند شدن مؤثر است، نباید زمینه های مساعد آن را 

ازدست داد  
دوستان اجازه دهید دردمندانه گفته شود که این همـــه یادآوری ها وپیشنهاد ها شاید 
بتوانند یکی از درد های ما را تااندازه یی تسکین نمایند  دردی را که سال تا سال می نگریم 
پیکرفرهنگی وزبانی مهاجرین را ضعیف تر ونحیف تر می سازد  سا یــۀ نا هنجاری های 
مختلف درکشورما، بازتاب آن در خارج در محیط مهاجرین وکارکرد تأثیر نهاده ونیرومند 
کشورهای اروپایی وامریکا وکانادا، به عنوان خوره هایی که مرگ آن را تسریع می کند، آن 
پیکر مظلوم را از دست ما می گیرد  با آنهم خوشا به حال انسان هایی که برای نجات پیکر 

زبانی خویش صمیمانه وبا امیدواری برای آینده، تالش می ورزند 
افتخاربسیار به شما معلمین گرامی که اینجا گرد آمده اید  

*  *  *
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 زامهن وربخی از وژیه گیهای شعر ـقاری

)ملک الشعرا قاری عبداهلل (

 سخنرانی در فرانسه *

 پذیرفته شده است که بررسی شعرهای شاعر، مستلزم دریافت اوضاع واحوال زمانۀ او نیز 
است  شعری که از طرف آواز خوان سواد مند ویا فاقد سواد برلب وحنجره اش جای میگیرد؛ 
ویا ازطرف دیکلماتوری به خوانش می آید، بیشترمعطوف به ذوق آنها است  اما هنگامیکه 
پای بررسی شعری درمیان باشد، دیدارباپاره یی ازعناصرشکل دهندۀ آن الزامی است  زمانۀ 
شاعر، حکایتگرجامع االطراف همه هوا وفضای شعر اوست  زمانۀ شاعر، پیوند ناگسستنی 
با پیشینه های معنوی وفرهنگی ومنجمله حیات شعریـ  تاریخی شعر او دارد  بنابرآن شعر 
شاعر ازپیشینه ها نیز تأثیرپذیرفته است  این تأثیر میتواند، معنوی باشد ویا لفظی وادبی  
زمانه وعصرشاعربرمضمون ومحتوی شعراو از جهات مختلف اثر می گذارد  زمینه های رشد 
ویا مانع شونده اش را نشان میدهد  عوامل رشد دهنده ویا بازدارندۀ رشد فکر واندیشه را 
معرفی میکند  این زمانه وعصری که از آن یاد میکنیم، ازطریق آشنایی با نهادهای دولتی، 
نهادهای ناظروغالب برمعنویات وشعورجامعه شناسایی می شوند  مثالً  اگررشد شعردرمفهوم 
کلی آن درعصرشگوفایی زمانۀ غزنویان ونماد برجستۀ سازمان سیاسی آن، سلطان محمود 
غزنوی، مطرح است، به دریافت عوامل وزمینه هایی روبرو می شویم که برخی را بگونۀ 

فشرده میاوریم:
- شکل گیری پیروزمندانۀ امپراطوری  ونیازهای مادی ومعنوی استبداد شرقی 

- بهره مندی ازامکانات زور و زر 
- نیاز به تبلیغات به ویژه بوسیلۀ شعر  شعری که سلطان  رامدح کند وهیبت وشوکت او را 

در جهان ببرد 
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- سلطان و درباریان ممدوح شاعران نیز هیچ محدودیتی ازین عامل مادی تشویق کننده 

نداشتند 
- این شعرپیشینۀ دورۀ سامانیان را نیز با خود دارد 

- سایه هراسناک استبداد سلطان بدنبال هرچه شاعر ومتفکر ونویسنده؛ درحرکت بود، تا همه 
را درغزنین نزد دربارسلطان گردبیاورد  چنین آرزویی نیز تا یک اندازه یی  برآورده گردید   در 
نتیجه شاعران بسیاری جمع  شدند، کمیت شعر وشاعروسطح شعریت شعرباال رفت  اما از 

آن جایی که نظام حاکم سیاسی وبه اقتضای آن فرهنگ   
چیزی بیش ازهمان لزوم دید رانمی توانست تحمل کند، رشد فکر واندیشۀ مغایرآن 
ناتوان بود  این است که  بررسی کنندۀ شعردورۀ غزنویان، برای بازگشایی شعرآن زمانه، 
ناگزیر می شود به آن زمینه های مساعد وعوامل بازدارنده به ویژه در ساختار حاکمیت برسد  
اما شاعرانی را نیز داریم، که از همسویی با آن موج مورد نیاز حاکمان زمانه پای بیرون 
نهاده و پیام  دل خویش را به عنوان بازتاب دهندۀ دل های مردمان دیگرابراز داشته وفراتر از 
زمانۀ خویش پیامی برده اند  محدودیت هایی که دامنگیر این دسته از شاعران مثالً دامنگیر 

حافظ شیرازی  بود، به دشواری های زمانه ره می برد  
در کشورما، انحطاطی که ناشی از بی کفایتی، قدرت جویی، وجنگهای قدرت جویان در 
همه زمینه ها سایه افگند، تنها پس مانی های اجتماعی واقتصادی، حاصلۀ دل آزار آن نبود  
حیات شعرفارسی، با دردهای عالج ناپذیرومحروم از مداوا روبرو شد  انحطاطی که باردیگر 
پس ازسقوط تیموریان هرات آغازشد، جنگهای بازمانده گان احمد شاه درانی وقدرت جویان 
ویرانگربازمانده ازسردار پاینده محمد خان محمد زایی، چون فروکوبیدن میخ هایی بود بر 

تابوت حامل فرهنگ 
چندسالی ازدوردوم امارت شیرعلی خان که چهرۀ جنگ وخونریزی، ویرانگری وتباهی 
آفرینی های پیشینه، ناپیدا بود، وموافقت شخص امیرنیزدر رویش های دارندۀ اندک جان و 
توان بی تأثیرنبود، جلوه هایی از امید به تبارزبهترشعر را می بینیم  هرچند برخی ازشاعران 
عزلت رسیده و  سرداران گوشه گیر از قدرت طلبی در سالیان پیش نیزشعر سروده اند، اما 
ناهنجاری های زمانه واثرات مخرب جنگ وبی عالقه گی نزد امیران به فرهنگ و منجمله 

شعر، زمینه یی برای حضور حتا اندک چشمگیر هم برجای ننهاد  
سالهای پس ازتوفیق استعماربریتانیه وامیرعبدالرحمان خان برای دردست داشتن قدرتی 



ن
صیر مهری

از قلم ن

146

که منافع هردو را خدمت نماید؛ یکی از سیاه ترین روزگار دامنگیرفرهنگ و شعر رامیابیم  
زیرااستعماربنابرنیازها وکارکردهای مفیدتردر افغانستان به عدم رشد وتعالی فرهنگی عالقه 
انحطاط دیرینه  امیرقهارعبدالرحمان خان، شخص بی سوادی بود که توانست  داشت و 
وپیشینۀ دل آزار را حفاظت نماید  اگر نقش احتمالی ملکۀ دلخواه اش بوبو جان را درچاپ 
دیوان عایشه درانی وعالقۀ شخصی امیر را به چاپ کلیله ودمنه که شاید پنداشته بود 
ازتجارب حیوانات نیز بهره بردارد، کنار بگذاریم، به روز گاراسفباری میرسیم که دامنگیر شعر 
وادب بود  در واقع کشورما از آن زمینه هایی  که دربارها برای رشد شعر وادب مساعد می 

نمودند، طی سده ها واز جمله سالهای زمامداری امیر عبدالرحمان خان محروم ماند 
اما از سوی دیگر، از آن جایی که عادات وسنن کتاب خوانی و شعر سرایی ریشه درمیان 
مردم داشته است، خانواده های با فضل وعلم در پرورش کودکان خویش به فراگیری دانش 
زمانه می کوشیدند  برخی به جای ومقامی از دانش میرسیدند که محتاج حامی ویا حامیانی 
بودند، در زمانۀ خفقان زای فرهنگی، برخی ازین سر برآوردگان راه مهاجرت از افغانستان 

درپیش گرفتند، برخی  مانند واصل در افغانستان ماندند 
دردل همان شب های سیاه فرهنگی حاکم؛ وچیره گی جهل وجهل پسندی درباروانزوایی 
که دامنگیر افغانستان نموده بودند، عبداهلل خان  ملقب به قاری را میابیم که با توجه به وسعت 

اطالعات وفرآورده های قلمی اش، میشود گفت که هم سنگی در ترازو نداشت 

ویژه گی ها

     چنانچه درنخستین یادکردها گفتیم، الزم است که او رابا توجه به مقیاس های زمانه 
اش درنظرآوریم وبه سنجش بنشینیم  نظام استبدادیی که پس ازعبدالرحمان خان به اشکال 

دیگری نیزعمر یافت، شاعروکارمند دولت را به مدح سرایی نیز فرا می خواند 
     با نگاهی ازین دریچه به او وشعر هایش، به زمینه ها وعوامل سرایش شعر مدحیۀ 
اومیرسیم  آن زمانه وحاکمیت آرزوهای اجباری است که مرحوم قاری ازجملۀ 55 قصیده 
یی که من برشمرده ام، 45 قصیدۀ خویش را در مدح امیران وشاهان وبقیه درباریان سروده 
است  وهنگامی که بررسی وبازنگری درزمانۀ ما، مقیاس های آن زمانه را در نظرمیاورد؛ 
وبقیه کارکردهای او را باز می نگریم، به تآثیر دو خواستگاه درشعرونبشته های پژوهشی 
اومیرسیم: نخست چارچوبی که استبداد مدح پسند براو تحمیل کرده است  ازین روبرای 
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بگیریم  دوم،  را درنظر  این عامل  بسیارمهم است که  انگیزه های مدح سرایی  دریافت 
خواستگاه دل قاری مرحوم  که درین حوزه او را مختارورهیده از بند استبداد حاکم  وچارچوب 
های تحمیل شده ومحدودیت های آزاردهنده اجتماعی وفرهنگی  وسنتی می نگریم  در 
زمینۀ نگارش کتاب سراج التواریخ شادروان کاتب فیض محمد نیزاین دوعامل نقش داشته 

اند  لزوم دیدهای امیرحبیب اهلل خان وآن چی کاتب درست برداشت کرده است 
درین محفل گرامی از میان این بخش از فرآورده های شعری  قاری مرحوم به یک نمونه 
وآن هم به صورت کوتاه به موقف او به موسیقی اشاره  می نماییم: زیرا این مثال برای ما از 
نگاه برخورد بسیاری از علمای دین که در افغانستان سازنده گان ادارۀ امور وامر ونهی جمهور 

شده اند، نیز حایز اهمیت است 

دوستدار موسیقی

     شادروان قاری مسلمان بود  قرآن را از برداشت وبراساس قولی که جملگی برآن اند، 
درتفسیرقرآن نیزدست باالیی داشت  ازین رو موقف او را در برابر موسیقی بسیار مهم ومصلح 
می پذیریم  ومعیارهای در پیش گرفته شده وعملکرد اش را با آواز خوانان مدار اعتبار قرار 

میدهیم 
     بطور مثال ازانگیزۀ سرایش شعری یاد میکند به قول خود ایشان، در حدود )سال( 
1348 )قمری( که رحیم گل میخواند سروده شده است  وبرای مزید معلومات می افزاید: این 

بزم طرب در کوچۀ شمع ریزها به جای عبدالجبار خان رسام بود   
پاره هایی از غزل ایشان را میاوریم:

شب که آن مه پاره، طرح بزم با احــباب ریخت
از صفای جلوۀ خودرونــــــــق مهتاب ریخـــــت

…

خواب راحت یک قلم از چشم حیرانــــم پرید
فکرمژگان تو خارم  تا برخِت خــواب رفت
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همچنان روابط دوستانه یی با مرحوم استاد قاسم داشت.

هنگامی  اندیش،  نیک  مصلحین  بزرگواروبقیه  قاری  اشعار  از  بخش  این  به  مراجعه 
بیشتربرای مردم کشورما مطرح می شود که عده یی زیرنام همان دین ومذهب، درواپسین 
سالهای سدۀ بیست ودهۀ سدۀ بیست ویکم، نوارهای آوازخوانان را به دارمیاویزند، زبان 
خوانندگان رابا تهدید ودشنام به دهن فرومی برند ودریک جمله با موسیقی یا یکی از نیازهای 

مهم انسان به خصومت می نشینند  

ستایشگر علم

     بازنگری ما به برداشت ها وتفسیرهای نیک اندیشانۀ قاری وقتی تکیه گاه بیشتر 
میابد که آن بزرگوار را درقصایدش در مقام ستایش علم میابیم   می بینیم که رادیو را به 

ستایش نشسته است 

احترام به دگر اندیش

  نگاه می کنیم که در زمینۀ دگر باوران چه نظر نیکویی داشته  که به تقریب ورود خانم 
زردشتی به کابل قصیدۀ بلندی می سراید وازفیلسوفی چون دکارت در شعر خویش یاد 

میکند  
ازین رو، یاد کرد ازقاری گونه یی ازرویکرد به اورا دربسا از مواردی مطرح میکند که 
درجامعۀ ما و درین زمانۀ تفاوت دیده، از نظرها فرو افتاده وبا آنها بی حرمتی شده است  
قاری در زمانه یی که جهل واستبداد بران ترین تیغ و دروگرمعرفت بودند، شمعی افروخت، 
اما اکنون درزمانۀ دیگرکه همه جا را علم ودانش فراگرفته است، با دریغ وافسوس  که 

درکشورما، آن تیغ ها به کندی نرسیده اند 
به شادروان قاری ازین وجه نیز باید نگریست واحترام به جای آورد محفل به مناسبت 
گرامیداشت از قاری عبداهلل خان ملک الشعرا، همراه بود با ابراز نظریات متعدد پیرامون 
شهر  افغانهای  فرهنگی  کانون  طرف  از  محفل  قاری این  وپژوهشی  ادبی  های  فراورده 

اشتراسبورگ فرانسه در دسال 2010 دایر شده بود 
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 شعر خوب آن است هک زددیده شود!

 دوسال پیش، به دنبال پیشامدی در شهر یزد ایران، تعداد بیشماری ازمهاجرین هموطن 
ما در آن جا آزارها دیدند  در همان روزها که خبرهای دل آزار را می شنیدیم، شعری هم از 
شاعر گرامی قمبرعلی تابش منتشر شد  شعری که بر حق چهرۀ تمام نمای اوضاع ودردها 
بود  دیری نگذشت که شخصی آن را در سایت خود به نشر رسانید، اما، نام شاعر را برداشت  
می خواهم بگویم که "کودتا"ی انترنیتی چند روزه کرد  خود را شاعر شعر معرفی کرد ودر 
چند مورد به شعر دستبرد زد  اعتراض جناب تابش، توجه را به آن موضوع جلب نمود وبی 
خبران نیز از موضوع آگاهی یافتند  درآن وقت یادداشت هایی نوشتم که برجای ماند، زیرا 
تمرکزمشغولیتم روی کار دیگری بود  بعد گفتم آن را به مناسبت گذشت یک سال از واقعۀ 
یزد به نشر برسانم  برای هزینۀ وقت، ازدوست گرامی نویسنده وشاعر، دکتر نسرین رنجبر 
خواستم که در بارۀ شعری که حافظ با مصرع ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، سروده 
است وتابش گرامی آن را در پیشانی شعر خویش آورده، معلومات و توضیحی بنویسد  این 
خواهش نیزعملی شد  اما، ابراز احساس من بازهم برجای ماند  اینک، که دوسال از آن یادد 
اشت ها می گذرد؛ و چند بار به گونه های مختلفی با سرقت ادبی واندیشه یی برخورده ام، 
الزم دیدم که تبصره در بارۀ سرقت آن شعر را در جهت معرفی سرقت های دیگر نیز سمت 

وسو بدهم  آنچه در برگهای پیش روی شما می آید، از این گپها دارد 

ن. مهرین . هفتم سرطان 1392  
   در حاشیۀ

نه همزبان شهر شماییم بی خیال!      ما کافران شهر شماییم بی خیال!

از شاعر ارجمند، قمبرعلی تابش

 مشغولیت به این پرسش، که شعرخوب کدام است؟، همواره در میان شاعران ومنتـقدان 
ادبی جریان داشته است 
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شاید نتوان شاعر ویا عالقمند سرایش شعر را سراغ نمود، که در پی سرودن شعر خوب 
نبوده باشد  همه، چه تازه کاران و چه شاعران روزگار دیده، که درحوزۀ سرایش شعرمشغولیت 
بیشتر داشته و با شعر چندین پیراهن کهنه نموده اند، می خواهند شعری بگویند که به ویژه 

اهل شناخت ونقد شعر و یا آنانی که شعر شناس هستند، آن را به عنوان شعرخوب بپذیرند 
اما نگین امید همه نمی تواند در انگشتری بنشیند  تعدادی درتمام زنده گی وبا وجود 
سرودن اشعار بسیار، یک ویا چند شعر خوب عرضه می دارند  وکسانی را می توان نشان داد 

که هیچ شعر طرف توجه نه سروده اند 
چه بسا مواردی این احساس دست می دهد، که کاش فالن شعرسروده نمی شد و کاش 

فالنی شعر نمی گفت وبه کار دیگری روی می آورد 
با آن که در زمینه پذیرش یک شعر از جانب برخی مردم، نیزبا توجه به عالیق، ذوق 
ها ومحتوی شعر وظواهر سیمای آن؛ کسانی شعری را می پذیرند وتعدادی نه، اما، ودر هر 
حال اتفاق می افتد که شعری گل می کند، می شگفد، وتعدادی را به تحسین وا می دارد  
اینکه چرا چنین می شود، باید آن شعر وبازتاب آن را نشانی نمود  باید دید که آیا همه جوانب 

ومعیارهای رعایت شده برای سرایش شعر خوب را دارا است ویانه؟
وقتی ازجامع االطراف بودن وبهره مندی ازکاربرد معیارها وقواعد شعری صحبت می 
کنیم، پیشهاده ها و توصیه های پیشینیان ومعاصران درنظر می آیند  پیشنهاده هایی که 
برخی با هم توافق دارند وبرخی راه را از همدیگر جدا کرده اند  ازمیان توصیه های خوب 
برای شاعرشدن و شعر شاعرانه گفتن، نه نظم ضعیف وبا وارد کردن فشاربرخویش، توصیه 
یی هم ازملک الشعرا محمد تقی بهار در دست است که می شود، به آن اعتنای بسیار نمود 

توصیۀ بهار را مرور نموده بر می گردیم، به جفای دزدی شعر "نه همزبان شهر شماییم 
بی خیال!" از شاعر گرامی قمبرعلی تابش 

بهار می گوید:

  "هر شعری که شما را تکان ندهد، به آن گوش ندهید  هر شعری که شما را نخنداند و یا 
به گریه نیندازد، آن را دور بیندازید  هرنظمی که به شما یک یا چند چیز خوب تقدیم ننماید، 
بدان اعتماد ننمائید  تا شما را یک هیجان وحشی حرکت ندهد، بیهوده شعر نگوئید  اٌول فکر 
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کنید که چه چیز سایق شعر گفتن شماست؛ آیا کسی را دوست دارید، کسی را دشمن دارید، 
مظلومید، فقیرید، شجاعید و می خواهید تشجیع کنید، ِگله دارید، امتنان دارید، خبر تازه یا 
سرگذشت قشنگی به خاطر دارید، نکتهء حکیمانه و فلسفهء خوش و دقیقی درنظر گرفته 
اید، چه چیزی است که شما را و طبع شما را می خواهد به خود مشغول کرده و به لباس 
یک یا چند شعر خودش را به مردم نشان دهد؟ هر چیزی که هست، همان را با هر قدر فکر 
و عقل و ذوقی که دارید همان طور که هست، بدون گزافه و با حقیقت و صدق به نظم در 
آورده، یا به نثر بنویسید  شاعر آن است که در وقت تولد شاعر باشد  به زورعلم و تتٌبع نمی 
توان شعر گفت  تقلید الفاظ و اصطالحات بزرگان و دزدیدن مفردات و مضامین مختلفهء 
مردم و با هم ترکیب کردن، کار زشت و ناالیقی است و نمی شود نام آن را شعر گذاشت  
کسی که طبع ندارد، کسی که از کودکی شاعر نیست، کسی که اخالق او از مردم عصرش 
عالی تر و بزرگوارتر نیست و باالخره کسی که هیجان و حٌس رقیق و عاطفهء تکان دهنده 
ندارد، آن کس نمی تواند شاعر باشد ولو مثل قاآنی صد هزار شعر بگوید، یا مثل فتحعلی خان 
صبا چند کتاب پر از شعر از خود به یادگار بگذارد   شاعر رودکی است، فردوسی است، خٌیام 
است، مسعود است، منوچهری است، سعدی است، شاعر ویکتور هوگو است، ولتر است، که 
درمشرق و مغرب همه جا و همه وقت زنده اند  فردوسی و خٌیام شاعر دنیا ومال همهء جهان 
اند، ویکتورهوگو، شیلر و ولتر، همه وقت از آن همهء ملل بوده و خواهند بود  ایران، فرانسه، 
آلمان، نمی توانند آن ها را به خود اختصاص دهند، چنان که انگلیس نمی تواند شکسپیر را 
مختٌص به خود بداند و عرب هم ابوالعالء مٌعری را باید شاعر و فیلسوف روی زمین بشناسد "  

 من از نظریات اهل شناخت شعر دربارۀ شعر قمبرعلی تابش هنوز چیزی نمی دانم  اما 
احساس خودم و دونفر دیگر را می توانم شاهد بیاورم 

از خودم به عنوان یک تن از خواننده گان آن شعرمی نویسم:

وقتی این پارچه شعر را خواندم، تحسین واحترام ورعایت بسا نکاتی را در دلم یافتم که 
بهار گفته است  به ویژه که ازجریان آزاردهی وآزار رسانی ها، به مهاجرین دردمند هموطنم 
نیز شنیده بودم  شعر تابش را دیدم که احساسات نازک ونجیبانۀ شاعرانه دارد، ازتخیل عالی، 
عاطفه، دلسوزی، همدردی وهمنوایی با دردمندان، و تفکر بهره مند است  شعر او از روح 
بیقرار واز آگاهی تاریخ سخن دارد  زشتکاران را می نکوهد، به دردهای دیرینه، تازه وزنده 
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اشاره می نماید  و دراین حوزه در کمال موفقیت، ویژه گی شعر روایتی را نیزبه نمایش می 
گذارد  روایتی سرشار از حقایق، از دردهایی که بر مهاجر دردمند ما رفته است  من از شعر او 
صدای شفاف شاعرانه و پاکیزۀ انسان را شنیدم که با محسنات بسیار همراه بود  این بود که 

از دلم احساسی برخاست تا این شعر را دوست بدارم 
شخص دوم، رزاق مأمون نویسنده است  مامون شعر را در جایی دیده، که مطابق حال 
وسزاوار باز نشردروبالگ چشم انداز یافته است  با این تفاوت که آن "شاعر" افزون بر خطای 
چند دستکاری، جفای کودتا علیه نام شاعر)تابش( را نیزمرتکب شده است  اما، به زودی نامۀ 
جناب تابش منتشر شد و مأمون پای عذر وبی اطالعی از موضوع در میان آورد، که کاری 

بود الزم وشایسته 
شخص دیگر سارق شعر است  در بارۀ اواگر منصفانه، ابراز نظر کنیم، چه توانیم گفت، جز 
این که شعرچنان خوشش آمده که آن را دزدیده است  واین تأثیرشعر بر او چنان کارگر افتاده 
که مانندچشم وهوش از دسته داده یی سرقت را تا گذاشتن نام خود به جای شاعر انجام دهد 

من ازکار آن سارق و عیب او آگاه شدم، افزون بر اینکه گفتم دزد تازه کار، کاهدان را 
سوراخ می کند؛ نتوانستم جلو این برداشت خویش را بگیرم که:

 شعر خوب آن است که دزدیده شود!
اما باید بیفزایم، خدای نکند که در پی تعمیم آن باشیم  زیرا چه شعرهای خوبی که دزدیده 
نشده اند  و در همین جا به یادم می آید که شاعر وادیب بزگوار شفیعی کدکنی، گفته است 

که شعر خوب آن است که دزدی نشود  در بارۀ منظور او بعد تر می گوئیم 
اما، در بارۀ سرقت شعر وفرا تر از آن، الزم است تأمل بیشتر نماییم:

می بینیم که درهفته وماه وسال، شعرهای بسیاری انتشار می یابند؛ وشاید در دهۀ پسین 
افزونتر از هر وقتی  زیرا در این سالها تعداد کسانی که در چند لحظه سرودۀ خویش را از 
برکت فن آوری های نوین و تارنماهای در دست داشته، انتشار می دهند، روبه فزونی نهاده 
است  شاید کمترعزیزی را سراغ توان نمود که سرودۀ خویش را برای آنانی بدهد که نارسایی 
واشتباهات موجود در سروده اش را آشکار نماید و صمیمانه ومسؤوالنه رهنمایی اش کند  
گفتم کمتر عزیزی را می توانیم نشان بدهیم  دقیقاً مطلع هستم که برخی اشعار خویش را 
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برای دوستان وبزرگانی که سمتی شاعری دارند، می فرستند، نظر ایشان را مطالبه می کنند  
از میان آنانی که تازه کاراند و هوس قد بلندک ومطرح شدن را کنار می گذارند، و حرمت 
شعر را نگه می دارند؛ و به سروده های خویش به عنوان فراورده های ابتدایی وتمرینی نگاه 
می کنند، زحمت می کشند، یقیناً کسانی فراز می آیند  چنان که طی چند دهۀ پسین نیز 

شاهد وگواه تبارز زحمات آنها بوده ایم 
اما، متأسفانه همه چنین نمی کنند  خألیی هم زمینه رابرای رشد ناسالم آنها میسر نموده 
است  وآن، نبود مرجع ونهادی است که در کنار جنبه های تشویقی، نقش رهنمودی و 

آموزگاری را نیز ایفأ نماید؛ تا هر نظم واره و سخن سست وبی پایه را شعر نه نامند 
افزون براین سخنان، سرقت ادبی هم بیداد می کند  وآن هم چگونه؟ و در چه زمانی  
شعر و نبشته یی را می دزدند که پیشتر روی انتشار دیده ودر فضای باز جهان انترنیتی نیز با 

نام شاعر ونویسنده انتشار یافته است 
آرزو می رود سارق شعرخوب، در آینده شعری را که بردلش النه کرد، بخواند وزمزمه 
کند؛ باز نشر کند؛ به یاران ودوستان خود بخواند، اما، در آن دست تصرف نبرد و از توسل به 

کودتا علیه نام شاعر نیز دست بردارد 
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  جفای یک شعر زدد وجفا ورزی یک رفیب خورده

گاهگاهی می گوئیم که " از بد ، بدترش توبه !" باری، جفایی که در حق یک شعر 
شاعربزرگوار پرتو نادری وشخص وی اِعمال  شد ، از بدترهای شایستۀ شناسایی است  جای 
آن را دارد که هم جفای شعر دزد و جفا کاری یک فریب خورده  رابشناسیم؛ و هم گوشمالی 
هایی را که پرتو نادری در زمینۀ محکومت آنها و ستانیدن حق خویش با حرمت نهادن به 

زحمت سرایش شعر به کار برده است 
موضوع در پیوند با شعر سپیدی است که زیبایی نام دارد  درهمین جا الزم می بینم از 
عالقۀ خویش به این شعرنیز بگویم، که اگرچند شعر در وزن آزاد عروضی وشعر سپید را 

توانسته ام در حافظه بسپارم، شعر بسیار دوست داشتنی وزیبای زیبایی، از آن جمله است 
پرتو نادری شعر زیبایی را در پائیزسال 1373 خورشیدی در کابل سروده بود  

این شعر در دو مجموعۀ شعری شاعر)" تصویر بزرگ آئینۀ کوچک " و با افزودن یک 
سطر در مجموعۀ دیگری با نام " لحظه های سربی تیر باران" ( چاپ شد  همچنان در 
گزینه ی " دهان خون آلود آزادی" در سال 1384 در ایران به وسیلۀ بنگاه نشراتی عرفان 

انتشار یافت 
باری  از لندن برای شاعر تلفون می شود تا اجازۀ ترجمۀ چند شعر خویش را بدهد   شاعر 
چند شعر را می فرستد که در آن جمله شعر زیبایی نیزاست   شاعر به بریتانیا دعوت شد، در 
سال 2005 در جشن واره های ادبی ، در چندین شهر بریتانیا، شرکت نمود و آن شعر را ارائه 

کرد که با ترجمه انگلیسی خوانده شد ه است  
"      در ماه جوالی 2009 خانمی به نام کرن )Miss Karen Wynne( از نشانی 
»سوال آرت« برای شاعر پیام مودبانه یی فرستاده تا اجازه بخواهد که شعر» زیبایی« را به 
وسیلهء تیاترغربت در لیورپول به صورت تمثیلی و موزیکال اجرا کنند  اوبر این نکته نیز اشاره 
داشت که نام شاعر نیز به تماشا چیان معرفی می شود  همچنان برای شاعر نوشته بود که 
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متن اصلی شعر به وسیلهء یکی از جوانان پناهده ء افغان خوانده خواهد شد      "

با این همه ، بقیۀ سخن را از پرتو نادری جفا دیده بشنوید :
"        برایم شگفتی انگیز بود که بعداً پیامی دریافتم از خانم )Adele Spiers( از 
»سوال آرت« که پیامی بود،غیر مودبانه   شاید هم بتوانم بگویم که گستاخانه  ظاهراً نام آن 
جوانی که باید شعر مرا در آن تیاتر می خوانده» سمیع اهلل نوزادی« بوده است  این خانم 
نمی دانم چگونه کف دست خود را بوی کرده ودریافته بود که شعر از من نیست از سمیع 
اهلل نوزادی است  شاید ادعای سمیع اهلل نوزادی چنین بود ؛ ولی تعجب در این است که 
این بانوی هنرمند! چگونه با یک ادعای شهرت طلبانه و وقیحانه، پذیرفته بود که گویا این 
شعر از نوزادی است  جالبترین ادعای نوزادی این است که گفته است که گویا این شعر را 
او سروده و من آن را تر جمه کرده ام!  آقای نوزادی که گویی تازه با این شعر در عرصهء 
ادبیات زاده شده ، نگفته است که این شعر را به کدام زبان سروده است؟ چه زمانی سروده 
است؟ در کدام نشریه نشر کرده است؟ در کدام نشست ادبی آن را خوانده است، چه کسی و 
در کجا در بارهء این شعر نوزادی سخنی گفته است؟ چند نفر این شعر را به نام او خوانده اند؟ 
اگر نوزادی که حاال از برکت پناهنده گی در بریتانیا زبان انگلیسی آموخته ، این شعر را به 
زبان نگلیسی سروده چرا متن اصلی را نشان نمی دهد که این همه به این تر جمه چسبیده 
است؟ خوب اگر این آقا از افغانستان است این شعر به کدام زبان رسمی افغانستان سروده 
است؟ در کجا نشر شده است که من به آن دسترسی پیدا کرده و آن را ترجمه نمودم  من 
نمی دانم آقای نوزادی چند ساله اند؛ اما می دانم که شعر» زیبایی « هم اکنون شانزده ساله 
شده است  این که چرا آقای نوزادی در این همه سال با وجود انتشار مکرر این شعردر کتاب 
ها؛ نشریه ها، رادیو ها و سایت ها، خاموش بوده است برای من بسیار شگفتی انگیز است! 
آیا آقای نوزادی می تواند نشان بدهد که او درکجای حلقات ادبی افغانستان جای دارد و چند 
تن او را به شاعری می شناسند؟شعر های دیگرش در کجا به نشر رسیده است؟ به مانند 
شعر»زیبایی« چند پارچه شعر دیگرسروده است؟ من بیشتر زمانی متعجب شدم که اساسًا 
چنین کسی را پیش از این به نام شاعر نشنیده بودم! حکایتی وجود دارد که روزی سعدی از 
بازاری می گذشت و مردی را دید که شعرهای او را با اشتباهات زیادی بلند بلند می خواند  
سعدی گفت ای مرد ،چرا این شعر ها را این گونه نادرست می خوانی ! نمی دانی که این 
شعرها از سعدی است! آن مرد بی حیا گفته بود برو برادر! من خودم سعدی هستم و می دانم 
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که شعر خود را چگونه بخوانم! به تو ارتباطی ندارد  سعدی گفته بود شعر دزد را دیده بودم 
و شاعر دزد راحاال می بینم این جا نوزادی نیز نه یک سطر، نه یک بیت و نه یک تصویر ؛ 

بلکه کلیت یک شعر را می دزدد و بدینگونه می شود شاعر دروغین سر بازار نیرنگ
  جالب این جاست که گویا وقتی نوزادی این شعر را در سایت مرکز ترجمهء شعر دیده از 

تعجب بر خود لرزیده است که چرا شعر او به نام پرتو نادری نشر شده است 
 دوست عزیز اگر شرمی داری باید از شرم و بی حیایی بلرزی نه تنها امروز؛ بلکه درتمام 
عمر و شاید سزاواری تا استخوان هایت از شرم در گور نیز بلرزد  گستاخانه ترین جمله های 
خانم )Adele Spiers( این بود که در آن پیام چنان فرماندهی به من دستور داده بود 
تابا گرداننده گان ویب سایت مرکز ترجمهء شعر تماس بگیرم واز آنها بخواهم تا اشتباه خود 
را تصحیح کنند و در پایان شعر» زیبایی« نام سمیع اهلل نوزادی را بنویسند و نام مرا حذف 
کنند! چه بانوی با سخاوتی! ما فکر می کردیم در افغانستان استعداد ها را نمی شناسند؛ 
حاال تشویش دارم که در بریتانیا نیز چنین است، برای آن که چرا این خانم را رییس دادگاه 
عالی بریتانیا نمی سازند تا هیچ حقی پایمال نشود  شاید هم این موقعیت برای او کوچک 
باشد  کاش دولت بریتانیا بتواند که ریاست داد گاه جهانی را به این خانم بدهد تا او یا این 

عدالتخواهی که دارد ریشهء هر گونه بی عدالتی در تمام جهان بر کند!
 من نمی دانم خانم)Adele Spiers( چگونه این حق را به خود داده است تا گستاخانه 
به من چنین بنویسد! و چنین دستور بدهد! نکتهء جالب این که این خانم که گویی چنان 
نیز پیامی  رستمی به میدان در آمده است به» سارا مگوایر« رییس مرکز ترجمهء شعر 
فرستاده و از او خواسته تا اشتباه خود را بر گیرند و در ویب سایت مر کز ترجمهء شعر بنویسند 
که این شعر از سمیع اهلل نوزادی است، نه از پرتو نادری! چه وکیل مدافع حق شناسی! که 
چنان دونکشوتی پا به میدان گذاشته است ؛ اما بی خبر از این که تنها خود را مسخره می 
کند! می خواهم به این خانم بگویم که مشکل تو این است که چیزی در پیوند به هنر و 
ادبیات، تاریخ و فرهنک افغانستان و ادبیات معاصر آن نمی دانی  اگر می دانستی اندکی تامل 
می کردی  فکر می کنی که من یک سمیع نوزادی هستم که چند روز در لندن پیزه خورده 
ام وبعد که شکمم سیر شده است در فکر شهرت طلبی شده و خواسته ام تا شعر کسی دیگر 

را به نام خود جا بزنم  کور خوانده ای بانو!     "
 پرتو نادری  این جمالت را نیز عنوانی آن خانمی فرستاده است که به جفای دزدی 
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افزوده بود:

 " اگر شرمی داری باید از شرم و بی حیای بلرزی نه تنها امروز؛ بلکه درتمام عمر و شاید 
سزاواری تا استخوان هایت از شرم در گور نیز بلرزد " 

سرقت های ادبی، فکری وهنری

   درخالل عطف به موضوع دزدیدن دلسروده های شاعران گرانمایه قمبرعلی تابش و 
پرتو نادری ، اندک، اندک، موضوعاتی دیگری نیزدرزمینۀ سربرآوردند، که ازسرقت لفظ ، 
شعر ومعانی ویا نتیجۀ پژوهش ها و ربودن اندیشۀ دیگران، درواقع ازسرقت درقلمروگسترده 
تری سخن دارند  این موضوع وهمچنان آگاهی ازپارۀ سوء تفاهمات ناشی از نسخه برداری 
هایی که نساخان بدون نوشتن منبع ومأخد برجای نهاده اند، سبب شد که آنها را به گونۀ 

فشرده روی کاغذ بیاورم 
بارها ازشاعر، نویسنده، هنرمند ویا منتقدی شنیده ایم، که گفته است، کسی فالن شعر، 
یا مضمون ویا آهنگی را به صورت کامل ویا با اندک تغییر، به نام خود انتشارداده است  ویا 
اینکه بخشی ازسخنان نویسنده یی اقتباس شده، بدون این که منبع ومأخذ نشان داده شده 

باشد 
درگذشته ها سرقت های ادبی بیشتردرمحدودۀ لفظ ویا معانی اشعارقرارداشتند  ازخالل 
اشعار و یا نوشته های متقدمان برمی آید که شعر دزدی پیشینه دارد  یکی ازنمونه های 

مشهورحکایتی است که عبدالرحمان جامی در کتاب بهارستان آورده است:
روزی انوری )قصیده سرای بزرگ زبان فارسی سدۀ 6( دربازاربلخ می گشت، هنگامه ای 
دید، پیش رفت و سری درمیان کرد  مردی را دید که ایستاده وقصاید انوری به نام خود می 

خواند ومردم او را آفرین می خواندند  انوری پیش رفت وگفت:
 ای مرد، این اشعار کیست که می خوانی؟

گفت: اشعارانوری 
 گفت: تو انوری را می شناسی؟
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گفت چه می گویی؟ انوری منم!
 انوری بخندید وگفت: شعردزد شنیده بودم، اما شاعردزد ندیده بودم )1(   

 دزدی شعر، جانب دزدی معانی را نیز دارد  گاهی تنبالن ناتوان ازحمل اندک زحمت 
تفکر و پدید آوری مضامین نو، معانی اشعاردیگران را دزدیده  و لباس متفاوت تر ازسخن 

برتن اش کرده اند 
اگرامروزبا این همه شعر وشاعر، دشوار و یا بسیار وقتگیر تواند بود، که منتقدان سراغ 
چنین موضوعی را بگیرند، از گذشته ها  مثال هایی در دست اند، که آن ربودن معانی والفاظ 
را نکوهیده اند  امروزنیز شاید موارد بیشماری ازچنان سرقتها حضور داشته باشد که اگر نشانی 

ومعرفی شوند، کمکی است برای رشد حوزه های ادبی کشورما   
 

نمونه هایی ازگذشته را بیاوریم:

"کاتبی نیشابوری، حسن رابه سرقت معانی خسرو متهم می کند وکمال خجندی رابه 
دزدی سخن حسن متهم می دارد" )2(  

می خوانیم:
گرحسن معنی زخسرو برد نتوان کرد منع

زانکه استادست خسروبلکه زاستادان زیاد
ورمعانی حسن را برد از دیوان کمال 

هیچ نتوان گفت او را دزد بردزد اوفتاد

بازهم ازکاتبی می خوانیم:
شاعرنباشد آنکو هنگا م شعرگفتن

زاشعاراستادان آرد خیال درهم
هرخانه یی که او را ازخشت کهنه سازند

مانند خانۀ نبود بناش محکم 
وازجامی است:
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زهرجا جمع کردی چند بیتی
بدیوانت نبــینم غیراین هیــچ

اگرهریک بجای خود رود باز
بجزکاغذ نماند برزمین هیــچ

به این شعرحسن دهلوی نگاه کنیم:
ازسخن دزدی نیارد شد کسی صاحب سخن

دیو گرانگشتری دزدد سلیمان کی شود
ازفضول حاسدان فضل حسن مخفی نماند

آفتاب اندرپرخفاش  پنهان کی شود       

ای حسن برآستین نظـــم خــود نــو کن طراز
خاصه این ساعت که طرز خاص پیدا کرده ای

    )3( 
با گسترش حوزۀ تفکر و انتشارفرآورده های مختلف انسانی، سرقت ها نیز وارد حوزه های 

خارج از شعرشده اند 
نمونه هایی را میاورم:

سالها پیش بود، برحسب تصادف دریکی ازصفحات انترنیتی نبشته یی ازاین قلم باعنوان 
"بازتاب ستم برزن هزاره در       " را دیدم، که با نام دیگری به نشر رسیده است  نرمک نامه 

یی نوشتم با این عبارات:
 برادرعزیزم، سالم 

 " بازتاب های ستم بر        " از قلم خویش را دروبالگ شما دیدم  ممنون که درانتشارآن 
سهم گرفته ای  اما، چرا نام مرا حذف ونام خودت را آوردی؟ )اگر نام اصلی آن عزیز باشد(  
این نوشته پیشتردرچند جای دیگربه نشررسیده است  پیشنهادی دارم امید طرف قبول قرار 
بگیرد: لطف نموده درتکمیل نوشتۀ یادشده بکوش  زیرا موارد و ابعاد "ستم ها برزن هزاره 
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درزمان حکومت مطلقۀ امیرعبدالرحمان خان" بسیار بیشتر ازآن اند، که من از کتاب سراج 
التواریخ کاتب بزرگوار آورده ام 

عملی شدن این پیشنهاد اندکی زحمت خواهد داشت، با آن هم روزی من وخودت وتعداد 
دیگر خوشنود خواهیم بود 

  از یاد آوری من آزرده نخواهی بود                                                             

     2009 -8 -20 

احمدحسین مبلغ گرامی، که پرمغزودانشمندانه می نویسد؛ وبرحق که درمعرفی برخی 
زوایای اندیشمندان "مکتب فرانکفورت" ونقد اندیشه ها درافغانستان، نیزسهم درخوراحترام 
وارزش گزاری دارد؛ باری اطالع یافته که هموطنی درایران، پایان نامۀ دکترای خویش را با 
انتخاب موضوعات خوب تهیه دیده و درچند جای دیگرنیزانتشارداده است  اما، پس ازمطالعۀ 

آن"پایان نامه"می بیند، که عجبا!
بقیه را ازقلم خود حسین مبلغ بخوانیم:

 "       از کجا می دانستم که پایان نامهء )من درجای نام آن شخص حرف X را آوردم  
دزدی )Plagiarism( ازمقالهء  اندیشه  نتیجهء  مهرین(  گرامی   ازمبلغ  پوزش  طلب  با 

من)حسین مبلغ( زیرعنوان "تأملی بر گفتارهای روشنفکری درافغانستان"  است 
آنچه را که )X( در سایت انترنیتی اش  www.sahar420u.blogfa.com درسرآغاز 
موارد سرقتش "فشرده ی پایان نامه" و یا "خالصه ی پایان نامه" اش )در بالگ "و یک 
اشاره" دربخش نظرات( می نامد، در واقع دید گاه، رویکرد، روش و طبقه بندی های ناشی 
از ثمرهء کارفکری من است درهمان مقالهء نام برده ازاین جانب  و آنچه که در این جا از نظر 
خوانندگان می گذرد، بررسی این پالگیاریسم است با این فراخوانی که ثمره و نتایج فکری 

ام که مورد غارت قرار گرفته اند، به خودم بازگردانیده شوند، نه بیشتر و نه کمتر "
)4(

سرقت ثمرۀ تفکر و زحمات دیگران، درهمه گوشه وکنار جهان حضور دارد  برای نشان 
دادن آن به چند مثال در دست داشته بسنده می نماییم:
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در دوسال اخیردوتن از وزرای کابینۀ خانم مرکل صدراعظم آلمان وزیردفاع  و وزیر امور 
آموزش وپرورش،  قربانی چنین سرقت خویش شدند  همچنان یک تن از فعاالن حزب 
لیبرال آلمان خانم  Silvana Koch-Mehrin  ازوظایف بزرگ حزبی و نماینده گی 
درپارلمان اروپا سبکدوش شد  زیرا پایان نامه های تحصیلی ایشان، بهره گیری از زحمات 

دیگران و درواقع دزدی بود 
دربارۀ پوتین رئیس جمهورروسیه نیزگفته شده است که "پایان نامه اش را درسال 1987 

ازیک کتاب برداشته و بخش اعظم کارش را از روي آن نوشته است ")5(
از روی منبع پایان معلوم می شود که در ایران نیز دزدی ادبی واندیشه یی دامنه یافته 

است  بنگریم:

هشدار یک مقام قضایي:

سرقت ادبي، پیگرد قانوني دارد     

جام جم آنالین:

 رئیس شعبه سرقت درمشهد گفت: سرقت ادبي 6 ماه تا 3 سال زندان دارد  قاضي علیزاده 
رئیس شعبات ویژه سرقت درمشهد به خبرنگارما گفت: سرقت ادبي )انتحال( ازهر2 جنبه 
عمومي و خصوصي جرمي قابل پیگیري است و این جرم حاکي از نیت قبلي سوء استفاده 
کننده ازآثاردیگران است  او با تاکید برحفظ اصالت آثارادبي و حرمت اهل قلم گفت: براساس 
قانون حمایت ازحقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، هرکس تمام یا قسمتي ازاثردیگري را 
به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالما و عامدا به نام شخص دیگري غیراز 
پدیدآورنده نشریا پخش یا عرضه کند، به حبس تادیبي از6  ماه تا3 سال محکوم خواهد شد  
قاضي علیزاده درخصوص مجازات کساني که هرگونه تغییریا تحریف درآثارمورد حمایت 
قانون ایجاد کنند و یا آن را بدون اجازه پدیدآورنده نشردهند گفت: این اشخاص نیزبه حبس 
از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهند شد  او همچنین افزود: عالوه براین مجازات ها، شاکي 
خصوصي مي تواند ازدادگاه درخواست کند که مفاد حکم فرد محکوم، دریکي از روزنامه ها 
به انتخاب و هزینه او، آگهي شود و مرجع قضایي مي تواند نسبت به جلوگیري از نشر، پخش 
و عرضه آثارمورد شکایت و ضبط آن نیز دستورالزم را صادرنماید  گفتني است، علي موسوي 
گرمارودي، شاعر پرآوازه کشوردراین مورد به خبرنگارماگفت: اخیرا یکي ازاشعارمعروفم که 
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در وصف حضرت علي )ع( سروده شده است و بارها از صداوسیما توسط خودم خوانده شده 
است و ازطریق مطبوعات نیز منتشرشده، به نام فرد دیگري در یک کتاب به چاپ رسیده 

است  )6(
پروین  دیوان  های  چاپ  درمورد  طورنمونه  به  است،  نیزشده  دیگری  جفای   درایران 
اعتصامی، درجمهوری اسالمی ایران، برخی از اشعار او را هنگام چاپ دزدیده وغایب کرده 

اند  آنچه که بیشتربا جملۀ: سانسور کرده اند، جورمی آید  می خوانیم که:
"متاسفانه دیوان پروین دچاربرخی تحریفات و جرح و تعدیل هایی شد که اشعار کامل 
او را ازدسترس عالقمندان وی دورساخت  ازآن جمله است حذف ابیاتی از قصیده ای که او 
پس از شنیدن خبر کشف )7( حجاب درسال 1314 با عنوان »گنج عفت« در 26 بیتسروده 

است  چند بیت به گونه ی نمونه ازسرودۀ  26 بیتی آن شاعرۀ بسیارعزیزمی آورم:
کس چو زن، انـدرسیاهی قرنها منـزل نکرد

          کس چو زن، در معبــد سالوس قربانی نبود
در عدالتخانــه ی انصاف، زن شاهـد نداشت 

        در دبستان فضیـلت، زن دبستـانی نبود
دادخواهیهـای زن می مانــد عمری بی جواب 

        آشکارا بــود این بیــداد، پنهـانی نبود
بس کســـان را جامه و چوب شبانی بود، لیک

        درنهــاِد جمله گـرگی بود، چــوپانی نبود
ازبــرای زن به میــدا ن فــــراِخ زنـــدگی

        ســرنوشت و قسمتی، جز تنگ میــدانی نبود
نـور دانـش را زچشم زن نهـــان می داشتند  

       این نــدانستن ز پستی و گرانجـــــــانی نبود
زن کجــا بافنده می شــد بی نخ و دوک هنـر 

       خــرمن و حاصل نبـــود آنجا که دهقانی نبود
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میـــوه های دّکـــه ی دانش فراوان بــــود، لیک 

    بهــر زن هــــرگز نصیبی زین فـــــراوانی نبود
در قفـس می آرمید و درقفس می داد جان 

      در گلستـان، نام از این مـــــرغ گلستانی نبود

سوء تفاهم دراقتباس مطالب

 گاهی اتفاق افتاده است، که بیت شاعر و یا سخن نویسنده یی، اقتباس شده است، اما 
شاید به دلیل غفلت ویا تعلل ومسامحه؛ ازنام شاعر ویا نویسنده تذکری نرفته است  هنگامی 
که پسانترازآن، شخص نسخه بردار و یا شخص دیگری استفاده نموده است، منبع اصلی 
مدت ها نا شناخته مانده است  اگرشاعر ونویسنده ویا مؤرخ اقتباس کننده، دارندۀ مخالفانی 
باشد که درنمد سراغ موی را می گیرند، زمینه های سرزنش او فراهم شده است، بدون 
مراجعه به علل آن اشتباه  با تأکید به رعایت نام بردن ویادداشت برداشتن به موقع ازمنابع، 
شایان یادآوری است، که دربارۀ نویسندگان شناخته شده ومطرح نمی تواند، ذهنیت سرقت 

ادبی جایی بیابد 
دونمونه را مثال می آوریم:

1-بوف کور

"ازمیان کتاب ها، »بوف کور« صادق هدایت یک صفحه کامل دارد، که ازیادداشت هاي 
ریلکه )8 (است  این کتاب را آقاي غبرایي ترجمه کرده است  این نشان مي دهد هدایت این 
صفحه را جایي نوشته و منبع نگذاشته، بعد یادش رفته و فکرکرده مطلب خودش است؛ )9( 

این موضوع، سخنان پایان کتاب شادروان غباررا نیز به یاد می آورد 

2- صفحه یی از کتاب افغانستان درمسیرتاریخ

ارتجاع،  العمل  عکس  عنوان  درادامۀ  درمسیرتاریخ،  افغانستان  کتاب   835 درصفحۀ 
شادروان غبارمینویسد که       "یک جوان تحصیل کرده درفرانسه )محمد یعقوب خان 
کندک مشرتوپچی( که به طرفداری شاه امان اهلل خان به جدیت خدمت کرده، ودرعهد بچۀ 
سقأ به همین سبب محبوس شده بود، تصورات گروه اول روشنفکران را درطی یک نثر 
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مختصری از زندان چنین تصویرمی کند:
من دراین اوقیانوس بدبختی محکوم به فناستم، فریاد وناله، دشنام یا التماس، بغض یا 

محبت، کوشش ویا سستی هیچکدام مانع غرق شدن من نخواهد بود      " )10(
اما، سالها بعد معلوم شده است که آن سخنان نه ازیعقوب خان، بلکه ازمحمِد مسعود 
نویسندۀ ایرانی است که درکتاب "گل هایی که در جهنم می روید" )1322(، آمده است  )11(

علت آن هم این بوده است که آن سطرها به قلم شادروان یعقوب خان نساخی شده 
اند  یعقوب خان خسربرۀ مرحوم غباربود  آگاهی ازخویشاوندی غباربا شادروان یعقوب خان، 
آگاهی ازاوضاع زندان وسازگاری جمالت نقل شده با آن، توجه به آشنایی غباربه رموزکار، 
تردیدی نمی گذارد، که هنگام گزینش آن سطرها، غبارمتیقن بوده است که نوشته از یعقوب 

خان است 
 یعقوب خان که واقعاً اهل درس و مطالعه بود، و هنگام زندگی سرداران جوان )محمد 
آنها را در فراگیری درس نیزکمک نموده  نعیم( در فرانسه،  ظاهر، محمد داوود ومحمد 
بود، درکابل مورد غضب محمد داؤود قرارگرفته، روانۀ زندان شد  درزندان شاید به مطالعۀ 
کتاب "گلهائیکه درجهنم میروید" ویا آن بخش فشرده ازموضوعی که درصفحات متعدد به 
نشررسیده است، دسترسی پیدا نموده وآن صفحه را با قلم خویش  رونویسی کرده است  
بنویسد   بقیه نشانی های آن  چیزی  ازنام کتاب محمدمسعود وصفحه و  این که  بدون 
تصورمی شود که الزامی هم درکاریعقوب خان وجود نداشته است، که منبع ومأخد را بنویسد  
حتا این تصورهم وجود دارد که نخست شخص دیگری آن را همان گونه بدون نشان دادن 
ونوشتن نام کتاب ویا نام نویسنده، نساخی نموده است  مسلم این است که یادداشت ها 
ونبشته های مرحومی دراختیارمرحوم غبارقرار گرفته؛ و غبارهم می پذیرد که نوشتۀ یعقوب 
خان است  زیرا متنی را که به دست می آورد، به قلم یعقوب خان است  پس غباررا دراین 

گزینش  تقصیری نبوده است  
این گونه موارد با آنچه تا حال پیرامون سرقت های ادبی گفتیم، هیچ وجه مشترک ندارند 

  سرقت در حوزۀ فراورده های هنرمندان موسیقی
روزی با دوستم جناب حسین آرمان، صحبت ازچنین سرقت های ادبی وهنری بود؛ استاد 
آرمان گفت، درکشوری که آدم ربایی روبه فزونی نهاده وانواع سرقت ها رواج دارد، شعر 
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وآهنگ را بی درد سرسرقت می کنند  بعد توضیح داد که دراین تازه گی ها دریک کشور 
اروپایی هموطنی شعر وآهنگی را به یکی ازحضارشرکت کنندۀ محفلی نسبت داده است، 
درحالیکه شعر و آهنگ ازجناب استاد یوسف کهزاد اند  تأسف باری موضوع دراین است که 

آن هموطن متهم شده به سرایش شعر وترتیب آهنگ لبخندی زده وخاموش بوده است 
 سرقت فراورده های هنرمندان حد ومرزی نمی شناسد  ازسوی دیگر، متأسفانه آهنگ 
های بیشماری اند که از آهنگساز آن نام برده نشده است  دربسا موارد رواج نبوده است که 
بگویند شعرآهنگ ازکی است  نقیصه یی که به بهره برداری ها وانتساب های غلط نیز موقع 

داده است، امید است رفع شود 
در این حوزه عمدتاً با دوگونه سرقت مواجه می شویم:

- سرقت آهنگهایی که ثمرۀ زحمت وساخت دیگران است 
- تکثیر کست ها و سی دی ها و دی وی دی های هنرمندان، بدون اجازۀ ایشان 

بی توجهی دراین زمینه درکشورما، هم پای بی نظمی های فراگیرجامعه؛ با استفاده 
ازآهنگ های هنرمندانی که سردرنقاب خاک کشیده اند، به اوج خود رسیده است  یکی 
ازنمونه ها دراین زمینه آهنگ معروف وجذاب مالمحمد جان است  بربنیاد سخنان استاد 
ارجمند جناب مددی، این آهنگ نخست به وسیلۀ روانشاداستاد غالم حسین، پدرشادروان 
استاد سرآهنگ، خوانده شده است؛ وبعد با اندک تفاوتی درانترۀ آهنگ، آن شکلی را گرفته 

که درچند دهۀ پسین درافغانستان وایران شهرت یافته است 
درسی که ازاین موارد می توان گرفت این است که هنگام تهیۀ آهنگ وسپاریدن آن به 

رادیو ویا تلویزیون، نام شاعر وآهنگساز یادآوری شود 
 هنگامی که ازضرورت نوشتن ونام بردن شاعر وآهنگساز می نوشتم یادم آمد که چند 
سال پیش جناب استاد مددی، دردنامۀ اعتراضی درچند نشریه، درایران و آلمان وامریکا 
انتشار داد، زیرا در ایران، نام شاعران چند آهنگ را برداشته ونام شخص دیگری را نوشته اند 

بربنیاد اطالع استاد مددی؛ با استفاده ازشعر "راه نیستان" استاد خلیل اهلل خلیلی و شعر 
"یاران وطنم کو" ازجناب محمدآصف فکرت، درکنارچندشعردیگر، آهنگ هایی را درایران 
تهیه دیده به ناشر سپرده اند  اما، وقتی که درآلمان به روی سی دی، نگاه می کنند، نامهای 
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خلیلی وفکرت دردوجای حذف شده و اسم داکترعارف به جای آنها نوشته شده است  )12(
    موضوع نام شاعردرپیوند با یک آهنگ جناب داکترصادق فطرت ناشناس نیزسزاوار 
یادآوری وپرسش انگیزاست  شعرازشادروان محمد حسین شهریار، غزلسرای مشهوراست، 

با مطلع:
آمدی جانم به قربانت، ولــی حاال چرا
بی وفا، حاال که من افتاده ام ازپا چرا؟

و مقطع اش:
شهریارا، بــی حبیب خــود نمی کــردی ســـفر

راه عشق است این یکی، بی مونس و تنها چرا ؟
درآهنگی که جناب "ناشناس"، خوانده است، شهریارا، جای به نازنینا داده است  این غزل 
ازطرف حسن بنان خوانندۀ معروف ایران چند دهه پیش درصورت همان مقطعی خوانده شده 

است، که دراصل غزل شهریاراست 
هنگامی که ملتفت تغییرشهریارا به نازنینا شدم، به ویژه که نازنینا درمصرع دیگری 
ازهمین غزل نیزبه کاررفته است، اندیشیدم که ابرازهرنظری پیرامون چنان تغییر، پیش 
داوری نادرست خواهد بود  شایدعامل وملحوظی درچنان تغییر وگزینش درمیان بوده است 

که ما ازآن بی خبریم، ویا این که درنسخۀ مورد استفادۀ ناشناس، نازنینا بوده است  ویا ؟

*  *  *
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توضیحات ورویکردها

 1  بهارستان جامی
2  دکترعبدالحسین زرین کوب  نقد ادبی  جلد اول  ص 230  چاپ چهارم  انتشارات امیر 

کبیر  تهران 1369 
3  منبع باال  ص 235

چPlagiarism       سایت پیام آفتاب  11-13- 4
1390

5  سرقت ادبي درنشست »عصر روشن« / ایسنا 90-6-16
6  جام جم انالین  شهریور 1381  

7  ازتارنمای رگباربه شیشه های الوان  نوشتۀ عبدالرحیم میرخانی
Rainer Maria Rilke  8   )4 دسامبر 1875 – 29 دسامبر 1926(  از شاعران مشهور 

قرن بیستم آلمان
9  عبداللهي  ایسنا  نشست عصرروشن  6 - 1990  

10  میرغالم محمد غبار، افغانستان درمسیرتاریخ  جلداول، ص 835 
11  محمد مسعود  "گلهاییکه درجهنم می روید " ص  19  چاپ اول، تهران 1320  چاپ 

جدید تهران 1357  ناشر، سازمان انتشارات جاویدان 
12  از صحبت های استاد عبدالوهاب مددی با نگارنده 

 

*  *  *
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در حاشیهء  یادکردها از 

�ل الدین محمد بلخی 
� ��ف���لا ��ا

�ف ��م��و�لا

  دوستان گرامی
  ضمن فرستادن سالم به شما و به حضار شرکت کننده، می خواهم احساس احترام 
خویش را به مناسبت برگزاری چنین محفلی نیز ابراز کنم  همانگونه که امکان شرکت و 
پاسخ مثبت به دعوت شما برایم میسر نشد، درین فشرده پیام برایم مقدور نیست که به زنده 
گی چند بعدی و زمینه های تبارز شخصیت و اندیشه ورزی و شاعری موالنای بلخی بیشتر 

بپردازم 
آنچه را که می شود گفت، موالنا شناسان از زمانه های بسیاری بدینسو در پی تحقق آن 
بوده اند  من درین پیام بدانسوی دیگر، به چهره یی از انگیزه های آن محافلی اشاره میکنم 
که یاد کردهای موالنا و بیدل و دیگر چهره های شامخ اندیشه و شعر و ادب حیثیت نقابی 
را برای ایشان می گیرد تا در پشت آن ضدیتی را که در حوزه اندیشه و یا عمل با هسته 
های اساسی فکری موالنا داشته اند، بپوشانند  مثال اگر شکنجه گر و مردم آزار و انسان 
آغشته با اندیشه و افکاری که در هیأت بافت افکار موالنا راهی نداشته است، داعیهء دفاع از 
موالنا را سر میدهد؛ اگر جمله دان و قلمزنی که جانب نهادهای خونریز را الزام کرده است، 
درفش دفاع از موالنا و بیدل و       را با دست های شناخته شده خونین و لرزان و وجدان 
معذب و خفته  بلند میکند؛ اگر متعصب تنگنظر و پیش پای بین گروهی، بخشی از انسانها 
را بردیگران شایسته میداند و       اگر آدم چوکی پرست و پرزه دستگاه و ماشین تمنیات 
بیگانگان، تفنن و شوق نام و ادعای فهم اندیشه های موالنا را عوامفریبانه سر میدهد، در 
چنین حالی که چون مصیبتی در جامعه ما وجود نیز دارد؛ امر معرفی راستین موالنا و ضرورت 

فاصله گیری با چنین چهره ها مطرح میگردد 
 چنین است که می پندارم همانگونه که مقام بلند موالنا جالل الدین محمد بلخی – 



رد
دا

ی 
دل

م 
ه

گ 
سن

169
رومی، درجایگاه شایسته ارجگزاری راه یافته و ادامه یافته است، مکث به روی زنده گی او 
در نبشته ها و گرد هم آیی های مناسبتی نیزمحتاج متحول شدن و کاربرد نگرش های 

شفاف ودقیق باشد 
این پندارهنگامی با نگرانی های بیشتر پدید می آید که ما موالنا را به عنوان اندیشه ورز 
پر تالش و شاعرنوآور و صوفی وارسته، شورانگیز درحول اندیشه به انسان و سرنوشت او، 

جدا از همکاری وهمسنگری با انسانهای آدم آزار می یابیم  
جان سخن نیز درمتحول شدن و تداوم یاد از او درین انگیزه پویا نهفته است   و با اتخاذ چنین 
موقف است که میتواند راه و رسم وسنت نیکوی یاد واره ها در حوزه خدمت به امر انسانیت به 
سامان بنشیند  وبا چنین موقف است که با محافل و اشخاصی که از موالنا و امثال او برای شهوت 
 سخن و ذخایر لفظی عوامفریبانه و فخرفروشانه سوء استفاده میکنند، مرزبندی الزم به عمل 
می آید  از روی نتایج همین انگیزه ها ونتایج عملی آن است که چشم ما به ته دل فرهنگیان 

گوناگون  و دالیل جدا افتاده گیهای کنونی هم میرسد  
 آرزو دارم محفل شما در جبین خویش،  دارنده چنین نشانی از انگیزه انسانی و رو به رشد 
و تکامل آن بزرگوار باشد  تا باشد  در زمانه یی که خوار شماری و تحقیر و توهین انسان و 
شخصیت انسانی در جامعه دردمند ما به امر عادی تبدیل میشود، در کنار سایر تکانه های 

گسست آمیز با این عادت، انگیزشی باشد در خور نیاز احترام به انسان  

دهم دسامبر 2007
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اشم رغیبان

 درمیان الی وگل، خیر است اگرنانم فتاد     بوتل تیلم درین شام غریـبان نشکند 
                                                عشقری

شام هفتم دسامبر بود  از سردی هوا درکابل و مشکالت مردم نادار وفقیر صحبت هایی 
میان  دوستان جریان داشت  همه به حال مردم  بی سرپناه وبیکار وفقیرابراز دلسوزی داشتند 

 خبرهای تلویزیون آریانا افغانستان که با نام انجنیر احسان اهلل بیات گره خورده است، 
جلب توجه کرد  دلسوزی و تأثر دوستان بیشتر گردید  درصفحه تلویزیون دیده میشد که 
با هوای  انسان های بیشمارحیران وسرگردان وناالن بودند  الی وگل شهرکابل همراه 

سردش  جلب توجه میکرد 
 یادم آمد که ما حاشیه نشینان بیغم وآزاد ازآن مشکالت، هنگامی که قصد سفر به 
افغانستان داریم، اکثرا تابستان را انتخاب می کنیم  ویا اگر بهار وخزان هم در نظر باشد، این 
سخن همیشه است که بگذار زمستان سپری شود  زیرا زمستان و سردی هوا، مشکالت 

زیادی را باخود دارد 
دریکی از تابستان های سالهای پسین، درمیان ازدحام مردم که تاریخ پیشینه کابل آن 
چنان جمعیت را بخاطر نتواند داشت، انسانهایی نیز جلب توجه میکردند که خریطه های 
کوچک پالستیکی نازک ورنگ پریده را دردست داشتند وبا شتاب راه میرفتند  درمیان 
خریطه ها، کچا لو، پیاز ویا مقداری ترکاری وجود داشت  میشود گفت که شاید زن در خانه 

منتظر بوده است تا رسیدن مرد  به خانه، غذای شب را تهیه کند  
یکی از روزها از دوستی پرسیدم، خریطه ها ی نازک پالستیکی را از کجا آورده اند؟ گفت از 
پاکستان  گفتم اگر حین دویدن آن شخص کچالوها از خریطه بیرون بیفتد، بیچاره چه خواهد 
کرد  گفت " بارها ازین خریطه ترکیدن ها را دیده ایم و بازهم می بینیم  ولی حاال تابستان 

است  زمستان اش را ندیده ای  درهر طرف کوه، کوه گل والی جمع میشود  
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در زمستان اگرکچالوها به زمین بیفتند آنها را کسی پیدا کرده نمی تواند   ولی مشکل 
چنان است که صاحب کچالو نیز ماندنی نیست باید آن را پیدا کند وبه خانه برساند درغیر 
آن باید همه اعضای خانواده شب را با گرسنگی سحر کنند  اگرکچالو تاخانه هم برسد، چون 

برق گاهی هست وگاهی نیست، بدون تیل بازهم کار پختن آن مشکل است  " 
گفتم  مرحوم صوفی عشقری بیان این حال را کرده است:

درمیان الی وگل خیر است اگرنانم فتاد
 بوتل تیلم درین شام غریـــــــبان نشکند 

قصه را به دوستان می گفتم که میز مدوری در تلویزیون جلب نظر کرد  
 وزیر مالیه دولت آقای کرزی که یکی از شرکت کنندگان میز مدور بود، در رابطه با پول 

هایی که به افغانستان سرازیر شده اند ویا شاید آن را بدهند، چنین گفت: 
بیست ونه )29( ملیارد میشود  )19( ملیارد داده شده است 

یازده)11( ملیارد را دولت افغانستان گرفته است  وهشت )8( ملیارد را موسسات خارجی 
 دوستی دست را با تعجب در پیشانی گذاشت وگفت: از برای خدا من که تازه از افغانستان 
آمده ام، میگویم که از این پول ها خورد وبرد شده است  19 ملیارد دالر بسیار پول است  خدا  
دکتور رمضان بشردوست را آرام داشته باشد که تشبثی کرد وباجسارت اخطار داد که حساب 

پول ها روشن شود   
تلویزیون همچنان به انتشاربرنامه های خویش ادامه میداد  دوستی گفت، سالهاست که 

مردم ما نه تنها درکابل بلکه در تمام والیت ها شام غریبان دارند 
وقتی سخن ازآنانی رفت که با دشواری زنده گی دارند، و بدون چشم داشت های مادی  
وجاه ومقام درین شام غریبان زنده گی دارند،  گفته شد که صد آفرین به آنها و این همه 
هنرمند ونویسنده وشاعر آزاده یی که با وجود دنیایی از مشکالت بارزحمتی را برشانه های 

خویش نهاده اند 
چه بسا شاید هم گرسنگی بکشند اما نگران باشند که بوتل رنگ  شان درین شام غریبان 

نشکند   
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رد حاشیءه  زنده گی هندواهی افغانستان

کمتر اتفاق افتاده است که من هنگام صحبت از هندوهای افغانستان،  به یاد یک تن از 
همصنفی های ما که هندو بود، نیافتم  روزهایی را به یاد دارم که حین قرأت قرآن مجید و 
مضمون دینیات، یا خودش صنف را ترک می گفت و یا بقیه شاگردان بنای سروصدا را می 
گذاشتند تا او از صنف خارج شود  بعدها که او را به عنوان کارمند و کنترولر شرکت سرویس 

میدیدم، سالم علیک می گفتیم ومن لحظاتی سالهای پیش را به یاد می آوردم 
با گذشت زمان، دیدم که از بسا جا های دیگری نیز محروم شده اند  از کار در بسا از 
مؤسسات، مقام های اداری، دپلوماتیک، نظامی      اما وقتی گفته می شد که در تادیه مالیه 
پیش از دیگران راستکارند؛ و وقتی اجبار و ناگزیری آنها را به اشتغال وظایف معینی در عرصه 
اقتصادی ـ تجارتی دریافتم و از سهم تاریخیی که دوشادوش تحول طلبان، ایفا کرده اند 

آگاهی یافتم، دیگر، احساس طلب حق، جایگاه سکوت شکن خویش را در من یافته بود 
هنگامی که درماه حوت 1358 خورشیدی از سفری از سوی شمال کشور برگشتم و 
میدانستم که چندی بعد از کابل نیز خارج خواهم شد، توقفی در چهاریکار داشتم، پس از 
حرکت موتر از چاریکار به سوی کابل، خصوصأ پس از آنکه از بگرام گذشتیم، سرک زیبای 
پیشینه را در اثر حرکت تانکهای قوای شوروی، شکسته و ریخته یافتیم  کسی از سر نشینان 
موتر گفت، "خدا خراب تان کند، سرکها را خراب کردید " یک تن از هندوهای هموطن با 
آهستگی و به تأئید سخنان او گفت "صاحب دلها را هم شکسته اند " لحظاتی بعد موضوعی 
را خلق کردم تا صحبت ادامه بیابد، وی گفت: "عزیزما چیزی گفت و من هم چیزی گفتم، 

خوب به هر حال چیز هایی است"  و پیش از این حرفی نگفت 
آلمان  از سهم هندوهای وطن و حداقل حین فعالیت هایی که در  بعدتر من  اطالع 
شاهد آن بودم، گواهی شد به سهم آنها در قبولی زحمت و تکلیف و پذیرش وظایف آزادی 
خواهانه  اما از سوی دیگر، آن هنگام که تحمیل فکر و عقیده و سلیقه های گروهی به 
ویژه با بارهای مذهبی، درعرصه فعالیت های مخالفین تجاوز راه یافت، و جنگی که می 
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بایست فریادهای داد خواهانهء خویش را از پنجه های جنگ عقیده ای برهاند و یا معیارهای 
سیاسی، آزادیبخش و تحمل آمیز رابطه عقاید و افکار گوناگون را انسجام بزرگتر و پویا تر 
بخشد  در مسیر تحقق ایده آلهای رقبای شوروی راه یافت؛ دورنمای غم انگیز اندوه بر سیما 
می نشاند  و چه جای خوشبختی شخصی است که درهمان اوایل دهه هشتاد این تأثیر و 

نگرانی را ابراز کرده ام 
اندیش  نزدیک  و  اندیش  هم  به  احترامی  بی  مهارناشدنی،  های  کجروی  و  انحراف 
درجنگهای خونین کابل به تنهایی سیمای مشخصتر ویرانگرانه را باز نتافت، بلکه بخشی 
ازمردم کشورما را که بنابرمحرومیت های چند بعدی به مظلومیت، مهربانی، خوش برخوردی 
درسلوک، و بی آزاری شهرت داشتند، طعمه آتش خشم تعصب و جهل کرد  آنانی که از 
بیان رویدادهای دل آزار درحق هندوان کابل پس از هشت ثور و تعدد مراکز قدرت تنظیم 
ها مطلع اند باید رنجی را حمل کنند، عرق شرم در جبین آرند و از درخواست حق و حقوقی 
که قربانیان جنایت را سزاوار است نباید انصراف جویند و دریابند که اعمال وحشت و دهشت 
و تبعیض بی پرده و شرم آمیز طالبی در حق هندوان افغان ادامه مصیبت های پیشینه بود  
و چقدرغم انگیز است که حدیث غمگساری و خونین جگری و سرگردانی و مهاجرت هایی 
که ازکابل با صدها دشواری به سوی هند، ره می پیمود؛ نا گفته مانده است  شاید یکی از 
»دالیل« آن باشد، که این کار را چنانکه رسم زمانه است به قلم بدستان ایشان حواله کرده 
ایم تا آنها حدیث شب های تارخویش بگویند  و نشود که آنها نیز چنان عبرتی یافته باشند 

از این برداشت که شرح دردهای ایشان تبسم رضایت برلبان برخی بنشاند!
رنجنامه های ناگفته آنها را، بازگشتی به فراموش خانه سپرده است که در آن امیدواری و 
نگاه به آینده ازجعیت یافته است  و چنین سعه صدر و گذشتی کار هر کسی نتواند باشد  اما 
این بازگشت برخی از هندوهای افغانستان باید دو واکنش را بدرقه کند: ذهنیت عامیانه یی را 
که تغییر آن به وقت و زمان بیشتر نیاز دارد و دیگری، کارکرد های مشخص و عاجل دولت 

و دولت آقای کرزی، از داشتن چنان طرح و رهنمود ها و تأمین امنیت و حق سپاری بدور 
بوده است  برخی از جلوه های بیعدالتی موجود و بی اعتنایی مقامات دولتی را که با یأس 
آزاردهنده و ترحم انگیز نیز مواجه می شود، از خالل صحبت هایی می یابیم که در هفته 
نامه کابل )چهارشنبه، 15 میزان 1383( زیر عنوان »اهل هنود افغانستان با دلهای ناخواسته 
به پای صندوق های رای خواهند رفت« انتشار یافته است  قسمت هایی از آن را می خوانیم:
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»هرپال سنگهـ و ادهمبر سنگهـ به خاطر وطن خود خانواده های خود را به هندوستان 
گذاشته به افغانستان برگشتند  هرپال سنگهـ ده سال داشت که نشستن به دکان آبایی خود 
را آغاز کرد  او گفت:"وقتی به وطنم برگشتم، صاحب سرقلفی دکان از من پول خواست تا 
دکانم را باز کند  هرپال سنگهـ و دوستش هر دو داستان غم و اندوه خود را چنین بیان کردند 
که هر دو مبلغ پنجصد هزار افغانی مصرف کردند تا دکان های شان باز گردید و بعد از یک 
و نیم سال یکنفر که اوراق وکالت صاحب سرقلفی را به دست داشت تقاضای واگذاری کنند، 

موضوع تا ستره محکمه رسید، ولی نتیجهء مطلوب بدست نیامد «
بهتر است که طلب حقوق عاجل هموطنان هندوی کشور ما از حنجره همه انسانهایی 
بیرون آید و بخروشد که برای همه اجزا طالب حق هستند  بهتر است کمیسیون ویژه یی 
به وجود بیاید و به داد خواهی آنها رسیده گی کند  برعالوه، تهداب سنگ های تعصب آمیز 
و شرم انگیز نباید پیش ازین بنای حریم آپارتایدی را تشکیل بدهد که از جهل برخاسته و 

محرومیت و سلب حقوق را نهادینه میکند 
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رد حاشیءه موضوع دیواراه

 و  کوه اهی آسمایی وشیرردوازه  

 دربارۀ دیوارهایی که دربلندای کوه های آسمایی )آسه مایی( وشیردروازه اعمارشده اند، با 
نگریستن ازدریچه های عالیق مختلف میشود سخن گفت  دریافت انگیزۀ اعمار آنها، تأمل 

وبازاندیشی را بارمیاورد  اندیشیدن به ضرورت های زمانه وامکانات آن 
تا آنجا که پژوهشگران اندیشیده ونکاتی را یافته اند، نیازاستحکامات دفاعی برای شهرک 
قدیمی کابل را انگیزه احداث آنها آورده اند  مکث به چنین دریافتی، ذهن را به سوی اهمیت 
آن هنگام کابل میکشاند تا دریابد که چه اهمیت اقتصادی، رهبردی ویا سیاسی وفرهنگی 
داشت  مهاجمان کیها بودند که در برابر شان دیوار های حفاظتی اعمار کردند  در پهلوی 
چنین سواالتی، کسانی شاید عالقه داشته باشند بدانند که با چه دشواری ومشکالت وتحمل 
عرقریزی وزحمات و در طی چه مدتی دیوارها به پایۀ اکمال رسیده اند  همان سوالی که برای 
اندیشیدن به حال و روزگار کارگران تعمیراتی در اعمار دیوارهای چین نیزاعجاب ودلسوزی 

میافریند  ونه تنها دلسوزی بلکه به سازنده گان واقعی ودشواری طاقت سوز آنها ره می برد 
و درپایان طرح هرسوالی میتواند سواالت متعدد دیگری سر برآورد  مثال ً آیا دیوارها 
توانستند، به نیازهای دفاعی پاسخ بگویند  چه سرنوشتی را درزمانه بعدی دیدند  وباالخره 

اکنون با آنها باید چگونه برخورد شود  وشاید سواالت دیگری 
هنگام اندیشیدن به سواالت ونیازهای یادشده، جای امتنان ویادآوری بسیاری دارد که از 
شادروان علی احمد کهزاد یاد نمود  او برحق درپرتو مطالعات گسترده یی که به عمل آورد، 
نکات جالب وآموزنده یی را یافت و نگاشت  او بود که با نثر روان نخست دربرنامه های 
رادیویی مطالب دلچسپی را انتشار داد وبعد ها بصورت کتبی به نام افغانستان درپرتو تاریخ 
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به این موضوع روشنی افگند 
ازینرو آنچه درپایان درپاسخ سوال یک دوست می آید، به انتشار مجدد نبشتۀ آن گرامی 

انسان نیزنیازمند است 
پیرامون زمانۀ اعمار دیوارهای آسمایی و شیردروازه، سال وسنۀ دقیق وجود ندارد  با نشانی 
کرد چند مقطع تاریخی میتوان دورانی را پذیرا شد  مثاًل وقتی میخوانیم که درآثارمؤرخینی 
مانند استرابون و بطلیموس از دیوارهای کوه های نامبرده خبری نیست، بعید به نظر میرسد 
که وجود آنها را در زمانه پیش از میالد بپذیریم  اما وقتی در کتاب حدود العالم من المشرق 
الی مغرب ویا در نبشته های ابن حوقل از قلعت کابل و داشتن یک راه رسیدن به آن سخن 

میرود، میشود پذیرفت که پیش ازسده های نخستین هجری دیوارها وجود داشته اند 
پیرامون عقاید وباورداشت های دینی باشنده گان آن غالبا ً توحید نظر وجود دارد که 
برهمنی ها وبودایی ها بوده اند  درهمان کتاب حدود العالم است که کابل شهرکیست و او را 
حصاریست محکم ومعروف به استواری واندروی مسلمانان و هندوان واندروی بتخانه ها ست 

ـِــل شاهان بازمانده گان کوشانی ها ویفتلی ها بودند  مذهب ایشان  شاهان کابل یا رتبــ
بودایی بود  آنها با توجه به ضرورت دفاعی دیوارهای مستحکمی را بنا نها ده بودند  تا جلو 

تجاوز مهاجمین را بگیرند 
سرنوشتی که دیوارهای کوه های آسمایی وشیردروازه دیده اند نیز جالب است  نخست 
ازدست رفتن اهمیت دفاعی آنها ست  از قراین پیداست که پس ازحملۀ سپاه اسالمی، و 
موفقیت های آنان، واضح بوده است که چنین دیوارهایی قادر نیستند سد دفاعی برای 
جلوگیری ازهجوم بیگانگان باشند و از آن پس دیوارها به تاریخ پیوسته اند  این پیوستن به 
تاریخ، فراموش نمودن تاریخ نیست  یادآورمدنیت، سیاست و مذهب آن زمانه است  هرآنچه 
مسکوکات ومعابد وآثارعتیقه از کابل بدست آمده است، حاکی ازمدنیت ازعصر کوشانی ها 
وازمدنیت بودایی به ویژه ازسدۀ دوم مسیحی حاکی است  این است که امروز اگر از کابل 
تاریخی یاد میشود، دریای کابل با نام های تاریخی آن همینطور دیوارها وکوه های آسمایی 
وشیر دروازه تداعی میابند  درسده های بعدی، با رواج یابی دین اسالم، درحالیکه مدنیت 
های پییشنه ومذاهب آنها تا اندازه زیادی ازمیان برداشته شدند، دیوارها نیز بدلیل نبود هیچ 
نیاز ارزشگذاری مورد لطف و توجهی نبودند  عالیق بابربا انگیزۀ عمرانی درکابل، میتواند حد 
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اقل چشم بینندگان را به سوی دیوارها نیزبرساند  زیرا بیشترین آبادی های بابربه ویژه باغ 

بابر یا همان جایی که مدفن او نیز است، درکرانه کوه ها ست 
درنتیجه با گذشت تقریبا ًدوهزارسال ازاعمار دیوارها درکوههای آسمایی وشیردروازه، 
ویرانی آنها بیشتر شد  البته روبرو شدن با چنان سرنوشت به دو دلیل دور از انتظار نیست: 
یکی آنکه درکشورهایی مانند افغانستان که هزار ویک غم و مشکل دارد، اندیشیدن به آنها 
حتا درحدود جلب جهانگردان وسهل نمودن رفتن بدانجا نمیتواند مطرح شود  دوم، بیعالقگی 

فرهنگی و مواردی هم بی توجهی عمدی 
معلوم است که درزمان شاه امان اهلل خان، برای چندین ساختمان با هزینۀ هنگفتی به 
تناسب آن وقت اختصاص داده شد  بطورمثال برای قصردارالمان  ولی بعد ازسقوط آن شاه 
درحالیکه سالهای بعد میشد از آن تعمیرات استفاده شود، روی این علت که با امان اهلل خان 
اختالف و کدورت وجود داشت، نه اینکه به آنها توجهی بعمل نیامـــد؛ بلکه برخی مانند 
سینمای پغمان به آتش کشیده شد  منار چکری یکی ازیادگارهای دیرینه بودایی، قربانی 
جنگ های کابل شد  تندیس های بامیان دربرابر چشمان مردمان جهان به آتش کشیده 
شد  این نبود فرهنگ اعتنا و حضور تعصب وفرهنگ ویرانگری نیزسبب شده است که بسا 
از آبدات درمعرض نابودی قراربگیرند حتا از یاد کردن نام شان دریغ شود  مانند نام کاربرد 

"کوه تلویزیون" درمقابل »کوه آسمایی«

فشرده اینکه، موضوع دیوارها و نام های شیر دروازه وآسمایی، یاد آورتاریخ وفرهنگ 
پیشینۀ سرزمینی است که پیشینۀ تاریخی باشنده گان بعدی را تشکیل داده است  ازین رو 

نیز باید با احترام بدان ها نگریسته شود 
موضوع دیگری که به ویژه درسالیان پسین ارایۀ پاسخ خردمندانه وانسانی را مطالبه 
مینماید، رعایت حقوق مسلم هندوها وسیکهـ های افغانستان به عنوان شهروندان کشور 
است  تعمق به هویت آنانی که درپیشینه های عصربودایی وبرهمنی درین قلمرو حیات به 
سر میبردند، درتشخیص آنها به عنوان باشنده گان دیرینه و وابسته به همان زمان ها، گمانی 
برجای نمی گذارد  با آنهم بدلیل جعل مضاعف به گونه یی ازتاریخ وهویت ایشان برخی ها 
سخن میرانند که گویا تازه واردان باشند  واین تنها نیست، افزون بر دورنشدن تعصبات از 
زنده گی آنها که درین عصر وزمان بسیار شرمسارانه است، در برابر مراسم ویژۀ آتشسپاری 

آنها نیز موانع دور از رعایت کرامت انسانی ایجاد میشود  
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 سنگ هم دلی دارد

   سده ها بود که چشمهای دردمند تندیس های شکیبای بامیان، به رویداد ها، نگاه 
میکردند  اما آهی از آن جگر بیرون نمی آوردند  چشمانی که گواه بودند؛ تبلیغ حقیقت جویی، 
قناعت، محبت ودوستی، خدمت بدیگران وتبلیغ صبر وحوصله کار صبح وشام مبلغین بود؛ 
باری نگریستند که تیغی بر ریشه آن تبلیغات فرو میرود، تساهل وسازش واحترام منع میشوند 

وخشونت وبی احترامی فرمان میراند 
در ادامه آن عمر دردمند، چون ناتوان بی دست وپای و زبان بریده یی که مورد غارت 
قرار گیرد، با نگاه های غم آمیز خویش میدیدند که مهاجمین تزیینات روی پیکرها را که از 
طال و جواهرات قیمتی بودند می دزدیدند  دیدند که توپهای آتش افروز نیز پیکرهای شان 

را نشانه گرفتند وآتش کردند   
روزهای بیکسی و بی یاری وتنهایی را نیز در آغوش کشیدند  اما هرچه در دل داشتند، 

از آن آهی بیرون نشد 
گفتی دعوت سی دهارتاگواتا ما بودا را صمیمانه به اجابت نشسته اند و در بدترین روزگار 
تنهایی وبیکسی هرچند دهن بسته اما با آن چشمان، از درد های خویش به درد آشنایان 

بابردباری جگرسوز سخن میگویند 
سینه های دردمندی که از تاریخ و هنر و اندیشه سخن بسیار داشتند، با گذشت زمان به 

ارج و قیمت آن افزوده میشد 
وچه کسی ازعالقمندان تاریخ وهنرواندیشه بود که بر آن پیکرها ببیند و باری نام راه پر 
پیچ وخم تاریخی »اده ابریشم« برایش تداعی نشود وعامل اقتصادی سرای آفرینی واقامتگاه 
یابی وسرانجام فراهم شدن بعد تکمیلی  آرامش یابی مذهبی آن را در منطقه یی نیابد که از 

نظرطبیعی نیز برای پاسخ دهی به این نیاز ها مناسب بود 
در تداوم همان نگاه ها به پیکرهای پر راز ونیاز، باز آیی پیشینه های تاریخی چون آبی 
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میشد که از پیش نظربیننده در جویی گذرد 

انسان مطلع از تاریخ زنده گی پیکرها، در ژرفگاه های خویش، به ریشه های خشکیده 
وکمتر برجای مانده وتغییر یافته فرهنگ ویدی و اوستایی ویونانی و اختالطی که در چهره 
فرهنگ پیکر تراشی گریکو بودیک نماد یافت، به عظمت دستان آفریننده گان بی نام ونشان 

نیز میخواست بوسه یی بگذارد 
وذهنیت  تصور  وخواند   دید  بسیار  میتوان  بامیان  های  تندیس  وپیکر  چهره  در  آری 
غمخوارانه یی که رمز آشنایان داخلی وخارجی برای پیکر ها داشتند، نیزبا توجه به همین 
ارزشهای نهفته درآن بود که پدید می آمد  فرانسوی ها و هندی ها سالها دل سوختاندند تا 

بر زخمهای آنها مرهمی نهند 
ناتوانی  پیروان کیش بودایی که درکشورهای دورتر حیات به سر می بردند در عالم 
ومایوسی از دیدار پیکرها، حسرت دیدار آنها را هنگام ترک دنیا با خود می بردند  جهان 
گردان ژولیده سیما که نه قصد و نیت عبادت ونه هم نیت تهیه گزارش هایی را چون زایران 
سده های پیشین داشتند بلکه انگیزهء دسترسی به بته های فقیرانه، پای آنها را به بامیان نیز 
می کشانید، حد اقل رساننده پیامی برای هموطنان خویش بودند تا از اعجابی سخن بگویند 
که نیاکان انسانهای آن دیار با عقاید دیگری آفریده بودند  ودرین میان، این دیدارها مزیت 

اقتصادی خویش را نیز داشت که نسل زمانه ما شاهد آن بوده است 
از سوی دیگر، از سوی تحقق نیاز گسست ریشه های تاریخی وفرهنگی که یکی از 
آرزومندی های غلبه گران فرهنگ ستیز و کوشش های محو هویت ها است، برنامه های 
روی دست بود تا آن چشمان نظاره گر تاریخ و آن سینه های دارنده تاریخ وفرهنگ واندیشه 

را نیست ونابود کند 
واگردست این نیت شوم در پیشینه ها نتوانسته بود گلوهای پیکرها را بفشارد وفقط با 
نهادن جای ونشانی از ظلم در حق آن نماد، راه خویش در پیش گرفته بود، اینک دستان 
مجهز به سالح تباهیگر و درتحت حاکمیت سری که جهل و وحشت در آن فرمان میراند، 
آهنگ نابودی آن ها را کرد  دالیل سخیف وجهل آمیز نیزبرای توجیه نابودی پیکرها، آن 
نیات ضد فرهنگی وتاریخی را همراهی میکرد  دلیل مذهبی داشتند: بت هارا باید از بین برد!

اما خود نیز مانند دیگران میدانستند که حتا مردم منطقه بت پرست نبودند ونیستند  واین 
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پیکرها درد سر مذهبی به گروه جاهل القاعده وطالبان ایجاد نکرده بودند  بگذریم ازینکه 
احترام به پیروان کیش بودایی که در سایر کشورها به سر میبرند وملیونها انسان را تشکیل 
آمیز نمی گنجد  و چنان گوشهای  باچنان صفات وحشت  نیروهایی  میدهند، در منطق 

ناشنوایی کاری به شنیدن استدالل ندارند 
اما درهرحال تصمیم نابودی پیکرها از خواستگاه مشترکی که در سایر زمینه ها در جامعه 
ما در ضدیت با مردم و انسانیت وفرهنگ عملی میشد وبخش قابل مالحظه مردم آن را با 

توجیه تامین امنیت استقبال هم میکردند، عملی شد 
پیکرهایی با آن قدامت و دارنده سینه پر اطالع را به آتش کشیدند و درمیان صداهای 
حاکی از ابراز خوشنودی اعضای القاعده وطالبان واز سوی دیگر فریاد فروریزی پیکرها 
وانفجار صدای تراکم کرده دیده گیهای پیکر ها، میشد شنید و پذیرفت که سنگ هم دلی 

دارد 
تردیدی نیست که از بین بردن پیکرهای بامیان، آن خساره جبران ناپذیر، توفیقی در 

دست القاعده وطالبان نگذاشت، بلکه در معرفی چهره جهالت آمیز آنان کمک بیشتر کرد 
و امروز که سعی برای ایجاد و اعمار پیکرهای دیگری در جای آنها وجود دارد، می توان 
گفت که علی الرغم استفاده از انواع امکانات و وسایل، در مقایسه با آن پیکرها، حیثیت نهادن 

گل کاغذیی را در جای گل طبیعی دارد  
و چه خوب است اگر در روی سنگی که در پای پیکرها خواهند گذاشت، بنویسند که 
درینجا پیکر مقاوم دوهزارساله یی خوابیده که قربانی جهالت دوره سیاه طالبی در افغانستان 

شده است 
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رچا  "جولیان آاسژن"  را می آزارند؟

چندیست که جولیان آسانژ آسترالیایی، بنیانگذار وناشر تارنمای ویکی لیکس، طرف قهر 
وقصد آزاردهی حکومت ایاالت متحدۀ امریکا، بریتانیه، سویدن وبرخی محافل دوست آنان 

قرار گرفته است  زیرا:
آسانژ از راه  تارنمای ویکی لیکس، پاره یی از تصامیم، صحبت ها ، جریانات، وقایع 

وحوادثی را افشأ نموده است که حکومت ها خواهان پنهان نگهداشتن آنها استند  
در حوزۀ نگهداشت تصامیم وعملکردها، میدانیم موضوعاتی اند که  پس از سپری شدن 
چندین دهه از عمر آنها در آرشیف ها، قسمت هایی مجوز انتشار میایند  آن موضوعات بیشتر 
به درد تاریخ می خورند  اما آسانژ با دسترسی به برخی از اسناد وسخنان امروزینه،  به زودی 
وبه موقع، آنها را روی صفحۀ انترنیتی  ودرمحضر آگاهی جهانیان نهاد  تفاوت ها را می 
نگریم که افشأ اسناد آرشیف ها از رویداد ها، وقایع وشخصیت های دیروزینه چیزی می 
گویند  گفتنی هایی که بایسته است آنها را نیز با دقت واحتیاط در نظرگرفت و بقیه مدارک 
واسناد به محک سنجش نهاد  ولی تارنمای افشأگر ویکی لیکس، ازروی  شخصیت ها، 
رویدادها، تصمیم گیری ها در زمانی پرده به دور می افگند، که هنوز زنده گی دارند و اکثریت 
آنها قدرتمندان  استند  درواقع، برخی ازمهارت های دروغین درحوزۀ هنر دپلوماتیک که بر 
ریا کاری ها، دروغ ها، دو رویی ها ونا صداقتی ها ی بازار سیاست بازی پرده افگنده بود، بی 
آب وبی پرده، چهرۀ حقیقی خویش را به موقع وبرای نسل موجود وامروزینه به نمایش نهاد 

 افشأ چنان حقایق خشم محافل وکسانی را برانگیخت که روی دیگر یا چهرۀ اصلی 
شخصیت ها، مکنونات و رویدادها را افشأ شده دیدند  به گونۀ مثال، هنگامیکه برخی آگاه 
بوده اند که برادر آقای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در شبکه های مافیایی دست 
فعال دارد  وقتی  پیشامدهای تأثر بارعساکرخارجی درافغانستان برمالتر شد، هنگامی که 
افشأ شد که پوتین رئیس جمهور روسیه را با چه احساس واوصافی یاد میکنند، وصدها 
موضوع دیگر، گمانی برجای  نمی ماند که نسلی زودتر توفیق یافته اند به آن سویی از پنهان 
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مانده ها دسترسی بیابند  افشأگری آسانژ پنهان نگهداشته هایی از این دست در مشت دست 
هایی را باز نمود که دیدار آنها برای  هرکس میسر نیست 

این است که مردمانی آراسته با صد هنر وادعای خوبی ها  ورعایت نیکی ها، چنان افشأ 
شدند که باطنی چنان پیراسته ندارند 

واکنش ها را نیز نگریسته ایم  بیش از همه ایاالت متحدۀ امریکا خشماگین به ناسزا 
گویی ونکوهش او پرداخت  زیرا ایاالت متحدۀ امریکا بیش از بقیه کشورهای جهان درسمت 
وسو دادن جریانات دخیل است  نخست او را محکوم نمودند که افشأ گری هایش حیات 
او را به عنوان خاین وسزاوارمحکمه  ادعا  این  با  امریکایی را درخطر میاندازد  و  عساکر 
درایاالت متحده دانسته، درخواست نمودند که به امریکا فرستاده شود درحالیکه حیات عساکر 
امریکایی را سیاست غلط، روشهای غلط، و بیش ازهمه سیاست تروریست زاییی درمعرض 

خطر نهاده است که زیر نام تروریست ستیزی اِعمال شده است   
سویدن تبر آسانژ ستیزی را دسته داد  مدعی شد که او به دو دختر تجاوز نموده است؟!

حکومت بریتانیه به درخواست فرستادن او به سویدن روی موافق نشان داد زیرا برآورده 
شدن خواست جزای شدید را برای او واینکه به امریکا فرستاده میشود، میداند 

واکنش جهانیان و مدافعین آزادی بیان هم نشان داد که مردمان جهان طالب کسب 
اطالع وبه نکوهش گرفتن به موقع رفتارها وتصامیم نادرست  استند 

واکنش سازمان کشورهای قارۀ امریکا وگرد هم آیی آنها در واشنگتن دی سی  نیز نشان 
داد که همه حکومت ها گوش به فرمان نیستند  اتخاذ سیاست مستقل وابراز نظر مستقل 
پیرامون موضوع آسانژ حاکی از آن است که کشورهای جهان نمی خواهند قدرت های 
جهانی با تداوم سیاست پیشینه، در غیاب آنها به عنوان مخالف تصمیم بگیرند اما در ظاهر 

تبسم های دپلوماتیک بر لب داشته باشند  
آسانژ را میازارند ومیخواهند جزاهای شدید بدهند تا دیگران درس بگیرند و دست به چنان 

تشبثات روشنگرانه نیازند 
می خواهند به کارکنانی که به ندای وجدان لبیک گفته و رفتارهای نادرست را دراین 
عصر وزمان شاهد اند، نشان بدهند که نباید اطالعات را افشأ نمایند  درحالیکه این اطالعات 

افشأ شده، اسرار واسناد سری کشورها نیستند 
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وجدان ندای  و   سنودن  ادوارد 

دوست عزیزی درخالل صحبت تلفونی گفت، که یک امریکایی جوان وجسور، گلی را 
به آب داده است  گفتم اندکی از افشأ گری های او را شنیدم  هنوزساعتی نگذشته بود که 
اخبار مربوط به این جوان )ادوارد سنودن، Edward Snowden ( اخبارجریانات ترکیه 
وسوریه را تحت شعاع گرفت و با اخبار مصر وسرنوشتی که در انتظار دکتورمحمد مرسی 
نشسته بود، همسری نمود؛ واینک همه جا ازعمل او و عواقب وپیامد هایش سخن می 

گویند    

ادوارد سنودن کیست :

یافت   الحال پرورش  نارد کارولینا، درخانوادۀ متوسط  امریکایی متولد سال 1983 در 
تحصیالت عالی ندارد، اما، به دلیل صرف وقت بیشتر با کمپیوتر، مهارت های بیشتری 
را نصیب شده است  هنگام حضورقوای نظامی امریکا درعراق به آنجا رفت، ولی به دلیل 
شکستن دو پای خویش در وقت تمرینات، از آن وظیفه مرخص شد  گفته است: رفتن به 

آنجا را در پیش گرفتم تا در راه آزادی مردم سهم بگیرم 
درسن 24 سالگی به سوی CIA  روی آورد وبا عنوان کارآزموده ومسلکی امور کمپیوتر 

استخدام شد  )1(
CIA  او را غرض مأموریتی البته با پوشش دپلوماتیک درسال 2007 به کشورسوئیس 
فرستاد  درآنجا مراقبت نهادها، سازمانها وشخصیت های معتبر را عهده داربود، "و به اسناد 

طبقه بندی شدۀ زیادی دسترسی داشت " )2(
پیش از این که به بازگشت او به ایاالت متحدۀ امریکا برسیم، آوردن خاطره یی از او را 

در سوئیس به منظور جذب کارمند یک بانک برای   CIA الزم می بینیم:
می گوید :
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در یک نقشۀ از پیش طراحی شده، آنها کاری کرده اند که بانکدار مورد هدفشان بیش 
از حد الکل بنوشد و بعد هنگام رانندگی در خیابان سبب دستگیری او شده اند  درنهایت به 
بانکدار کمک کرده اند تا از دردسر این دستگیری رها شده و درعوض دوستی او را به دست 

آورده و استخدامش کرده اند " )3(
 NAS-( ( پس از بازگشت به امریکا، به همکاری قراردادی با "ادارۀ امنیت ملی امریکا
National Security Agency (  (به کار پرداخت  در آنجا اطالعاتی را مراقبت 
وجمع آوری می نمود که شامل صحبت های تلفونی، ایمیل ها، فیسبوک، پالتاک وکلیه 

مطالب انتشار یافته ازطریق یاهو، مایکروسافت، گوگل      می شد   
این را نیز بیفزاییم که مزد او درطی یک سال 200000 دالر امریکایی بود  رفیقه اش، 
یکی از رقصنده های مطرح است؛ واز نظر صحی - جسمی و روانی – نه تنها دارندۀ مشکلی 

نبوده است، بلکه امتیازات وخوشی های بیشماری نیز او را در آغوش کشیده بود 
با آن همه امتیازاتی که در اختیارش نهاده بودند، بار سفر به سوی میامی، وسپس هانگ 
کانگ بربست، و از طریق خبرنگار مجلۀ مشهورانگلیسی Guardian اسراری را فشأ 
کرد که اکنون مشغلۀ رسانه های گروهی و دولتمردان بیشماری شده است  به قول روزنامۀ 
برلین: "سنودن اکنون دوستان جدیدی دارد، اما، نمی توانند او را کمک نمایند  زیرا پیش از 

همه دارندۀ د شمنان دارندۀ قدرت است "
)4(

انگیزه ها

اندک از شرح حال او را آوردیم، تا زمینه یی باشد برای دریافت و بازیابی انگیزه های 
چنان اقدام 

شایان یادآوری است که افرادی از وابستگان وکارمندان سازمان های جاسوسی که به 
کشور دیگری پناهنده وتسلیم شده اند، دارندۀ عوامل وانگیزه های کاماًل متفاوت با اسباب 
ومحرک های ادواردسنودن اند  پیشینیان یا شکار سازمان های جاسوسی شده، ویا دارندۀ 
نقش دو طرفه در نهادهای جاسوسی بوده اند ویا این که به دلیل اشتباهی، نخواسته اند به 
کشورمتبوع خویش برگردند       اما سنودن، بدون داشتن چنان زمینه ها وعوامل، و در حالی 
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که همه چیز برای تعیش وخوشگذرانی را در اختیار داشت، به وظیفه یی پشت می کند وبا 
آن نیز بسنده نکرده، جهانیان را ازاقدامات جاری وشرم آمیز که درپشت درهای برقی وبسته 

در جریان است، آگاه می سازد 
ایاالت  اگرمقامات  او  می نشینند   ازعواقب ومخاطراتی که در کمین  آگاهی  با تمام 
متحدۀ امریکا وآقای بارک اوباما، با چنان جدیت به محکومیت او به عنوان "خائن" پرداختند؛ 
سنودن، با آمیزه هایی از نفرت علیه اعمال غلط پنهانکارانه که در خالل کاربرایش دست 

داده بود، فریادی را سر داد که سزاوار تعمق بیشتر است 
دالیل اوباما که از ورای تلویزیون ها شنیده شده، این بود، که همه کشورهای جهان 

دارندۀ چنان نهاد ها  ومراقب منافع ملی خویش استند؟!
اگرقرار بود بارک اوباما نظارت نهادها ویا اشخاص مظنون به اعمال ویا همکاری با 
اینجا، سنودن مدارکی  اما  تروریست ها را مثال می داد، می توانست توجیه پذیر باشد  
در دست جهانیان نهاده است، که نظارت ها، تفاوتی میان دوست، دشمن، مخالف، قوی 
وضعیف نشناخته است  متحدین اروپایی به همان پیمانه درمعرض نظارت بوده اند که 
چینایی ها و روسها  وقتی صدها ملیون انسان، بی وقفه زیرنظر بوده اند وبدون هیچ مجوز 
حقوقی واخالقی، صحبت ها، نامه ها و داشته های انترنیتی ایشان از سوی النۀ جاسوسی 
دزدانه مراقبت می شده است، اگر نه تعدادی، حد اقل یک نفر را به اعتراض واداشته است  
شاید کسان دیگری نیز متوجه چنان اعمال غلط بوده اند، اما عواقبی که زنده گی ایشان را 

تهدید میکند، زبان افشأ واعتراض درکام فرو می برند که سر سبز برباد ندهند 
یکی ازدالیل تهدیدات و ایجاد مشکالت برای سنودن، و جدی گرفتن موضوع نیز 
درهمین جا نهفته است که مقامات امریکایی سعی دارند، بقیه اعضای آن نهاد ها را بترسانند 

که پای ازحریم وظایف بیرون نیاورند 
روزگاری که ادوارد سنودن را بی مهری کشورهای اروپایی می آزارد، و پناهندگی او را 
نمی پذیرند، تنها هراس از ایاالت متحدۀ امریکا نیست  راستش می تواند این باشد، که 
دولتمردان این جوامع همپای نسلی که سنودن به آنها تعلق دارد، آن درکی را از فن آوری 
های مدرن و رعایت حقوق فردی شهروندان ندارند، که سنودن به آن رسیده است  اعتراض 
وانتقاد، حقوق بشر ونقض آن نزد دولتمردان این جوامع، مقوله هایی اند که متأثر ازمنافع 
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ایشان درمعرض استفاده قرارمی گیرند  ازهمین جا است که با آگاهی از اعمال ناروایی که 
ازسوی یک نهاد جاسوسی درحق شان صورت گرفته، خویش را توهین شده وناگزیر به 
واکنش های نرم وبی درد سر می بینند وهمزمان با آن حاضر نیستند برای چنان جوان جسور 

وفداکار که قربانی بزرگی را انجام داده است، پناهندگی بدهند 
دامنۀ ترس و داشتن دستبردهای مشابه ماسکو را نیز تهدید می کند  بنابرهمین ترس 
مقامات کرملن بود که دردهان مطبوعات دولتی این سخن را دادند که: سنودن پس از این 
که پرزیدنت  والدیمیر پوتین از او خواست به تبلیغات ضد امریکایی خویش  پایان بدهد، او 

به درخواست پناهندگی خویش از روسیه تجدیدنظر نمود!! )5(
درحالی که میان انگیزه ها وتبلیغات ضد امریکایی و افشأ تشبثات و اقدامات نکوهیده 

تفاوت بسیاری است؛ و سنودن  ضد امریکا نیست 
اقدام سنودن هر پیامدی را که برای زندگی شخصی او با خود داشته باشد، بدون تکانه 
برای مردمانی نخواهد بود که به دموکراسی و رعایت شفاف وصادقانۀ آن می اندیشند  
وقتی درکشورهایی مانند ایاالت متحدۀ امریکا که قانون اساسی آن با اعالمیۀ جهانی )6( 
حقوق بشرگره خورده است، چنین انحرافی با لجاجت توجیه می شود، چگونه می توان یکی 
ازعوامل رشد ضد دموکمراسی را نا دیده گرفت  اگر جولیان آسانژ بنیانگذار تارنمای ویکی 
لیکس با اقدام متهورانه وافشأ اطالعات پنهان نگه داشته شده، مردمان جهان وازجمله 
افغانستان را از روی وریای سیاست های محیالنه وناشفاف اطالع داد؛ اقدام سنودن، گرایش 
برای جانبداری ازحرمت اطالعات خصوصی، حقوق وآزادی های فردی در فن آوری های 

مدرن را نیز کمک می رساند 
این است که اگر او را مقامات امریکایی "خائن" بنامند، پاسخی که او به ندای وجدان 
برای دفاع از حقوق انسان ها و افشأ عدم رعایت آن داده است، در گسترۀ گیتی با احترام 

وتحسین استقبال می شود 
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رویکردها وتوضیحات
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2-  علی اصغرهنرمند  افشأ گر بزرگ  سوم جوالی  2013  سایت نگهبان

3- منبع باال
Zeitung Berliner  -4 منبع نخستین

Hambruger Abend blatt 3 Juli 2013. S.3  -5
6  - به این دو مادۀ اعالمیۀ جهانی حقوق بشر نگاه کنیم : 

مادهء دوازدهم   اعالمیۀ جهانی حقوق بشر:
" احدي درزندگي خصوصي، امورخانوادگي، اقامتگاه یامکاتبات خود، نبایدموردمداخله اي 
خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبایدمورد حمله قرارگیرد  هرکس حق داردکه 

درمقابل اینگونهمداخالت و حمالت مورد حمایت قانون قرارگیرد "
و درمادًه سيام :

" هیچیک ازمقررات اعالمیه حاضر نبایدطوري تفسیر شودکهمتضمن حقي براي دولتي 
یا جمعیتي یا فردي باشدکهبموجب آن بتوانند هر یک از حقوق و آزادیهاي مندرج در این 

اعالمیه را از بین ببرند و یا در آن راه فعالیتي بنماید "
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داهنت را می بویند

"پا به میدان گذاشتیم  در این مبارزه، یا از قفس تن رهایی می یابیم، یا قفس ظلم شما 
را درهم می شکنیم "    
               ) ستار بهشتی (

 شنیدن خبرها در محدوده ی آن چه با افغانستان پیوند دارد، پایان نمی پذیرد  خبرهای 
تأثر بار زلزله ها، آبخیزی ها، طوفان ها، سیمای مادر غمدیدۀ فلسطینی که سربازان اسرائیلی 
برسینۀ آخرین فرزندش گلوله فرستاده اند، ترس کودک اسرائیلی هنگام مکتب رفتن که 
مبادا راکتی جانش را بستاند، انفجارهای انسان کشانه در بقیه نقاط گیتی؛ تبتی – چینیی که 
آتش بر تن می زند، تا حق خویش را فریاد کند، و ده ها موضوع دیگر، نیز خبر هایی اند، 

که می شنویم 
گاهی برخی می توانند از شنید ن خبرهای جهانی با آسانی کنار بروند وبگویند که: غم 

افغانستان کم است که غم دیگران را نیز بخوریم!! 
اما برخی در خالل شنیدن ودیدن وقایع جهانی، به اندوه نشسته برچهره و لبان دیگران 

نیز می اندیشند  
امروز)11 نوامبر 2012( پس از شنیدن خبرهای انفجاردرخوست وقندهار، خبر مرگ ستار 
بهشتی، کارگری که مشغول وبالگ نویسی نیز بود، درمن تأثری ایجاد نمود  روزهای پیش 
خبر دستگیری او را شنیده بودم  چند روزپیش چند تن پولیس لباس ملکی و ویژۀ مراقبت 
نشریات انترنیتی به منزلش رفته او را با کمپیوتر و تلفون دستی اش دستگیر و بازداشت 
نموده بودند  ستار بهشتی در وبالگ خویش از حق آزادی بیان دفاع می نمود  بازداشت هایی 
را که اهل اعتراض می دیدند به نکوهش می گرفت  جرأت وجسارت و ترس نداشتن در 
این حوزه از فعالیت ها را اشاعه می داد  به این دلیل دهانش را بوییدند وشکنجه اش کردند 

بیش از ده روز از توقیف او سپری شده بود که پولیس زندان به نزدیکان خانواده اش خبر 
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می دهد که قبری بخرید، کفن بیاورید و مردۀ تان را بگیرید 

شنیدن این خبر، سلسله یی از چنین دست خبرها را تداعی می بخشد  چهره های دیگری 
را به یاد ما می آورد که در ایران خواستار ابراز نظر خویش هستند  آزادی بیان می خواهند  
همان آزادیی که رکن مهم دموکراسی است  عدالت می خواهند  عدالت اجتماعی را مطالبه 
دارند  اما استبداد رأی وتحمیل عقاید و افکار یک گروه قلیل سبب شده تا آن همه ارزش 
هایی که تاریخ جهانی آنها را جز افتخارات می داند، نادیده گرفته شوند  در کشورهمسایۀ ما 
درجمهوری اسالمی ایران، چنین بیدادگری تشدید یافته است  هنگامی که به محکومیت 
تحمیل آرا، یا استبداد رأی و ابزار آزاردهندۀ آن یا شکنجه ها نیز عطف می نماییم، به یاد ما 
می آید که در افغانستان عزیز صدها هزارسرهای نازنین قربانی گونه های مختلف استبداد 
رأی شده اند  در واقع با تقبیح چنین راه ورسم حکومتداری، در منطقه، نیازهای عاجل مردمان 

منطقه را می شناسیم  وهنگام ابراز همنوایی یاد شیخ سعدی را گرامی می داریم، که سخن:
بنــی آدم اعضــای یکـدیگـرند       که در آفرنیش ز یک گوهراند

او،گوش آویز احساس همنوایی وهمبستگی ما می تواند باشد  
هنگام شنیدن خبرمرگ ستاربهشتی، انسانی که زیرشکنجه جان داده است، هزاران انسان 
هموطن خویش وبقیه مردمان روی زمین را به یاد می آوریم که شکنجه شده اند  درحالی 

که تقبیح شکنجه و ممنوعیت آن یکی از دستاوردهای عالی وانسانی بشریت است  
در ضمن این خبر شنیدن ها و مشغولیت ها است که دل آدم می خواهد، آرزو نماید که 
سنگ بنای چنان رفتارها، ازمیا ن برود  مردمان یک جامعه حق داشته باشند عقاید خویش 
را احترام بگذارند وبه عقاید دیگران نیز حرمت بنهند  واین اصل را درگسترۀ عقاید مذهبی، 
فلسفی، زبانی وغیره رعایت نمایند  یکی خویش رابردیگری برتر نداند ودیگری را نباید خوار 
شمرد  رعایت چنین اصلی مردمان منطقه وهمه آنانی را یار ومددگار تواند بود که در زیر 
فشارآزار وشکنجه قرار دارند؛ زیرا به گونۀ دیگر می اندیشند  دیگر اندیشی که گناه نیست  
انسان حق دارد اندیشه اش را ابراز نماید  این دیگران اند که آن اندیشه را احترام کنند واگر 

موافق نیستند، به بحث ومشاجرۀ علمی با تحمل و یا تبادل اندیشه بپردازند  
جمهوری اسالمی ایران این حق را به رسمیت نمی شناسد  از اینرو آنانی را که اندیشه 
وافکار همسان با حاکمان ندارند، شکنجه می کنند، به زندان ها می فرستند ویا اعدام می کنند  
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چند سال است که سیمای نفرت بار دیگری از انسان کشی وانسان آزاری را در منطقه 
ودرکشور رنجدیدۀ خویش می نگریم  

چهره هایی که در پیشینه ها از انسان کشی و انسان آزاری رسم شده است، در تداوم خویش 
در شکل انتحاری، نگرانی ها و تشویش های بیشتری را در چشم انداز می گذارد  زیرا سالح 
انتحاری، یا ابزار مبارزاتی ترس افگن و هراس آفرین، ریختن خون آن کتله هایی را مورد هدف 

قرار مي دهد که به آسانی قابل دسترس اند  ضایعات حاصله نیز به مراتب بیشتر اند 
دیروز، اگر حکام مستبد و نهادهای سرکوبگر، دست در گلوی مخالفین خویش می بردند 
و آنها را می کشتند، بیشترین موارد، آزاری که به خانوادۀ آنان می رسید، به مثابۀ یکی از 
پیامدهای جانبی آن قتل ها ظاهر می شد  آن آزار جوانب اقتصادی وروانی و محرومیت از 
درس ومکتب رفتن داشت  مواردی را هم داریم که فرزندان مغضوبین را با داشتن هدف 

مقطوع النسل نمودن، به اعدامگاه ها فرستاده اند 
اما جنگ های دهۀ هفتاد خورشیدی درکابل با توجه به تحقق ضربه وارد نمودن به 
حریف، تأمین هدف را در ویرانگری منازل وکل یک منطقه میدید  طبق نیاز آن منطق باید 
مناطقی به آتش کشیده می شدند تا شاید مخالف سیاسی / نظامی طرفین نیز می سوختند  
از آنجایی که آن جنگ ها، بدون انگیزه های مذهبی و قومی نبود، تیر نفرت متقابل را نیز 

برجای می نشاند 
اما اینک، گونۀ ادامه دهنده ازانسان کشی ورنج آفرینی را شاهد هستیم که در بیشترین 
موارد، بیگناهان ومظلومان را نشانه میگیرند  این شکل انسان کشی خون خانواده هایی را 

میریزد که ابعاد رنج آفرینی آن را با هیچ مقیاسی نتوان سنجید 
آن چه در روزعاشورای امسال به وقوع پیوست، مردمان معین ودارای مذهب معین یا 
شیعۀ کشور را در نظر داشت  ریختن خون آنها را نفرت کور وجهل برخاسته از تحجر و فقدان 
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این خاستگاه انگیزه مصاف طلبی را نیز در قبـال دارد  انگیزۀ ایجاد تشنج و دامن زدن 
به جنگ داخلی  زیرا پای نحس و زمین آزار تروریستی زمانی بهتر به سوی تصرف قدرت 
میرود که بی امنیتی، تشنج، واصطکاکات داخلی با نتیجۀ ذله سازی و ضعف دامنگیر یک 
سرزمین شود واین سرزمین نمی تواند تنها افغانسان باشد  دیریست که چنین اعمـال غیر 

انسانی دامن پاکستان را نیز گرفته است 
درین راستا، تروریزم طالبی تجربۀ دهۀ هفتاد خورشیدی را پشت سر دارد  آن وقت طالب 
وپاکستان/ القاعده را جنگ های ویرانگرانه و فرسایشی به قدر کافی چنان کمک کرد که 

زحمت ومصرف بسیاری برای تصرف قدرت مردم آزاری در کار نبود 
اما حـاال آن خواستگاه هاي جهل آمیز چه تغذیۀ انگیزش خویش را از همنوایان عربی 
با  با تحقق مصاف طلبی روبرو نشد   افغانستان،  پاکستان و داخل  از  بگیرد چه  خویش 
مانند و  بربرخورد هم  این عمل در پی داشت، صدا وشعار مبنی  ابعاد وحشتی که  تمام 
کشانیدن تفاوت ها واختالفات درسطح جنگ مذهبی را نشنیدیم  این گونه موضعگیری 

های خردمندانه احترام وتحسین بار می آورند 
اما نباید غافل بود که تحمل وحشت هم اندازه یی دارد ونباید فراموش نمود که جامعۀ ما 
دارای چند مذهب است  و این موضع خردمندانه نمی تو اند سر پوشی بر روی مسائل موجود 
درین گستره بگذارد  همانگونه که این نظر را پیرامون مسایل قومی وزبانی نیز میتوان تعمیم 
داد  نادیده گرفتن زمینه های واقعاً موجود آن در افغانستان، استفاده های سوء وابزاری را هر 

وقت در چشم انداز میگذارد 
تصور می شود که این عمل وحشیانه که توسل به آن بار نخست نیست، آخرین بار آن نیز 
نتواند بود  برای مقابله با خطرات هردم احتمـالی آن چه خوب است اگر فعالیت های قلمی 
وعملی، علیه همه جوانب افکار واعمـال تروریستی، علیه همه اشکال واعمـال مردم آزاری، 

در ورای باورهای گونه گون قومی ومذهبی وفکری سمت وسو بیابند 
آنانی که در تشخیص این خطر برای افغانستان و کشورهای منطقه از خود اغفالی وتنگ 
نظری کار می گیرند، باید دریابند که فراموشی مبارزه با آن ، دیر ویا زود، گریبان منطقه را 

خواهد گرفت 
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  تنها رگوه حقانی رتوریست نیست 

امنیت،  این که شورای  بر  یافت مبنی  انتشار  نوامبر2012( خبری  امروز )سه شنبه 6 
گروه تروریستی حقانی را درفهرست سیاه قرار داد  فهرستی که مشمولین آن باید با برخی 
از تحریم ها روبرو شوند  تحریم هایی مانند بسته شدن حساب های بانکی، اجازه نیافتن 

مسافرت برخی از رهبران آنها، و ممنوعیت خرید اسلحه 
 برای آنانی که خطرناشی از تروریسم چنین گروه ها را برای افغانستان جدی گرفته اند، 
این خبر نمی تواند خبر خوبی تلقی نشود  اما برای آنانی که ازمبارزۀ غلط و رفتارهای  نا 
شفاف چندین ساله با تروریست ها آگاهی دارند، نشرچنین خبری نمی تواند بدون نا باوری 
به اتخاذ مبارزه درست ضد تروریستی استقبال شود  به ویژه زمانی که اعمال مرگبار وضد 
بشری این گروه را طی سالهای متمادی در نظر آوریم، وبه آنها از روی تأثیراتی که بر پیکر 
خانواده های بی شماردرافغانستان وبر نیاز تحقق امنیت وارد آورده است، بنگریم؛ می پرسیم 

که چرا حاال ؟
ایاالت  پاسخی که ازموقف کنونی می توان به دست آورد، این است که بازهم این 
متحدۀ امریکا بود، که نخست الزم دید گروه حقانی درفهرست سیاه جای بگیرد  نه مقامات 
افغانستان  ایاالت متحدۀ امریکا نیز بیشتر پس ازحملۀ ماه سپتامبر 2011 باالی مقرناتو و 
سفارت امریکا بود، که باالی گروه حقانی برافروخته گردید  وآن هم درحالی بود که مذاکرات 
پشت پرده میان امریکا  وگروه حقانی  با پای درمیانی  پاکستان به بن بست رسید  با دریافت 
این انگیزه یا لزومدیدهای ایاالت متحدۀ امریکا، تشخیص اهداف از مبارزۀ ضد تروریستی 
امریکا و افغانستان از هم جدا می شوند  دقیقاً همان گونه که تا حال بوده  و سیاست ده 
سال سپری شدۀ پسین را رقم زده است  مقامات  امریکایی دست وپای تروریسم را ازحریم 
کشورشان کوتاه نمودند  به کادرها واعضای فعال القاعده ضرباتی وارد کردند  اما طالبان را 
که هیچ تغییری در مشی و نیات وساختارهای جاهالنۀ خویش رونما نکرده اند، از فهرست 
سیاه بیرون آوردند وبا همنوایی موجود درحلقات طالب دوست درافغانستان، امکانات مادی 
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وسیاسی را دراختیارآنها نهادند 

 در واقع می شود پذیرفت که طرح این است: شما تروریست ها برای دشمنان غرب 
مجالی ندهید که علیه منافع کشورهای غربی دست به کاری شوند  اما درداخل افغانستان 
دست بازدارید  مگررویت چنین نیتی نیست که ریختن خون صدها بیگناه، زنان ومردان  فقیر 
وکودکان درافغانستان، زمینۀ نام آنها را درفهرست سیاه فراهم نمی کند  اما حمله یی که آنهم 

وحشیانه است بر مقرناتو ویا سفارت امریکا، جدی گرفته شده و واکنش برانگیز می شود 
این ناباوری ازمبارزه با تروریسم یا مبارزه ناقص وغلط علیه تروریسم را از آن روی 
آوردیم که تروریست ها ویا آنانی که زیرنام  گروه حقانی هم اگر نیستند، از عقب گاه رهبری 
مشترک یا پاکستان بهره مند می باشند  آنها همه دربانک های امارات، قطر وعربستان 
سعودی پولهای گزافی اندوخته اند  خردساالن محتاج به سواد و دیدن درس وتعلیم، پرورش 
سالم وبا محبت را با فریبکاری به کشتارگاه خودشان وده ها تن دیگر می فرستند که بروید 

جنت!
این تروریست ها چرا در فهرست سیاه نام نمی گیرند؟

این تحریم ها شاید بتوانند، مانع  برخی ازمسافرت های اعضای گروه حقانی در خارج 
شوند ویا گرفتن پول ازچند بانک را با دشواری مواجه نماید، اما، با ایجاد رشته های متعددی 

که همبستگی تروریستی به میان آورده است، آن را به زودی وبه نحوی جبران می کنند  
دردانگیز این است که  هسته ها والنه های تروریستی درپاکستان وافغانستان هر روز 
تروریست می پرورند وبه پول و گرفتن ویزه برای مسافرت های"استشهادی"  نیازی ندارند، 
ازچنین تحریم  وفهرست سیاه متأثر نتوانند شد  زیرا هنوز هم خط روشنی با تروریست ها، با 
خواستگاه ها، با فرهنگ و با اهداف آنها درکشورما ترسیم نشده است  تشخیص مخاطرات 
آنها، یا آنانی که با سالح کوردلی وجهالت، خشونت، خونریزی و زور؛ راه  تحمیل خویش 

رابردیگران یافته اند، نخستین شرط مبارزۀ ضد تروریستی در قلمرو داخلی است 
 مردمان جامعه یی که زهر اعمال جهالت آمیز چنان نیرویی را چشیده اند، باید از روی 
نیازهای خویش، جلوگیری از دسترسی تروریسم به امکانات بیشتر را دردستورکار قراربدهد  

این کار را شورای امنیت ملل متحد برای آن جامعه نخواهد کرد 
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                               هب بهاءهن  روز جهانی صلح

در کنار روزهایی چون روز کارگر، روز زن، روز طفل       ؛ از چندین سال به اینسو،بیست 
ویک سپتامبر، روز جهانی صلح نام گرفته است  گرچه ممکن است، ذهنیت ها و مواضع 
خوی گرفته باخشونت و جنگجویی و سازمان دادن امور مردم با تفنگ، پذیرش آن را 
برنتابند؛ اما از جهات تجارب دیده شدۀ بشریت، میتوان بر ضرورِت دستیابی، حفاظت و 

بسترخوب آن برای رشد وتعالی انسان وجامعه تأکید نمود 
 این ضرورت دستیابی به صلح، بویژه برای کشورهایی فزونتر از همه مطرح میگردد که 
زیرپاشنۀ جنگهای متمادی وویرانگرخورد وخمیرشده وبسیاری از داشته های خویش را از 
دست داده اند  درین میان سخن ازصلح نه تنها برای مردم ما بلکه ازطرف بسیاری ازکشورهای 
جهان نیزبرای افغانستان نیزحضورمیابد  زیراازچند دهه به اینسو،هم مردم کشورما باجنگ 
وآثارجنگزا، خشونت آمیزو تباهی آوِر آن روبرو بوده اند؛ وهم مداخله کشورهای خارجی به 

تنش های جنگی ومشکالت مردم آنها انجامیده است 
این چنین است که آرزوی پایان یابی جنگ ودیدن روی چهرۀ صلح با انگیزه ها ومواضع 

مختلف دروطن ما ودرکشورهای دخیل در جنگ کنونی مطرح است  
اما پیش از طرح چنین آرزوی باید گفت که پایان دادنویا ختم جنگ، مستلزم تشخیص 

وشناخت عوامل جنگ است 
با نگرشی به خواستگاه ها و سیر پدید آیی جنگهای چندین ساله، به دوجانب یکی  داخلی 
ودیگری عامل خارجی آن روبرو میشویم  درجانب داخلی، در کوتاه ترین سخن درین نبشته، 
خواستگاه جنگ جویی راناشی از بیگانگی با فرهنگ تحمل ومدارا میابیم  اگردولتی دست به 
سرکوب های خونین وهمه ابزارجنگی وخشونت آمیز برده است؛ اگر نیروویا نیروهای مقابل 
دولتی،به سوی فعالیت های خشم آلود متوسل شده اند،اگرنیروهای مخالف دولت میان خود 
جنگیده اند؛حامل گونه یی ازشیوه های سنتی- استبدادی بامنظورتحمیل خویش برای حل 
مسایل بوده اند  دردمندانه که وضعیت سیاسی - فرهنگی جامعۀ ما چنان بوده است که ازحل 
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مسایل در بسا موارد،تکیه بر جنگ وتصرف قدرت با زور وخشم وخونریزی درک شده است 

جانب دومی درنیازهای کشورهای منطقه ویا کشورهای چون اتحاد شورویی از میان رفته 
وایاالت متحدۀ امریکا چهره نموده است  نیازاین کشورها، تشدید وتوسیع جنگ وخونریزی 
را با صدور سالح ومهمات همراه داشته است  وهرباری که خواستگاه رهبردی عامل دومی 
به شکست وبحران وبن بستی روبرو شده است، گریزگاه خویش رادرصلح جویی جسته اند  
در آن صلح جویی هایی که معامله گری بمنظور نجات از بحران وخسارات و هزینه های 
بیشتردر آن منظور بوده است  با بیرون شدن نقش آشکارای این عامل، اجزای داخلی با تغذیه 
از فرهنگ جنگ طلبانه وبی احترامی به همدیگرجنگ را ادامه داده اند  این حدیث شناخته 

شده از رویدادهایی است که مردم ما دیده اند 
اکنون خواستگاه داخلی جنگ افروزی تعییری ندیده است  غفلت بزرگ است اگربا دیدن 
رهبران بسا احزاب جنگ خوی در کنار هم، نتیجه بگیریم که فرهنگ دموکراتیک وتحمل 
آمــیز با دیگر اندیش درکشورما، حتا حد اقل درمیان این اجزارا ه یافته است  اگر اندکی هم 
ازناباوری خویش بکاهیم وبپذیریم که برخی ها از راه ورسم خشونت آمیزوجنگ اندیشانه 

دوری اختیار نموده اند، ودر صورتی که چنین تحولی ایجادشده باشد،زهی سعادت 
اما با دنظرداشت واقعیت های چند سال اخیرحقیقت این است که، نیازهای رهبردی 
ایاالت متحدۀ امریکا در منطقه، ماشین جنگی وکارابزارهای وسیعی راوارد میدان کرد  واین 
نیازکه یک درجن حزب وتنظیم رابا زور سرجای شان نشاند؛ نه تنها ذهنیت وخوی وعادات 
آنها را ؛بلکه طالب زخمی وازدست دادۀ قدرت را نیزاز میدان جنگ نبرداشته است  به این 
ترتیب اگرازیکسوافغانستان راخشونت های جهالت آمیزتروریستی طالبان میازارد، آن ذهنیت 
از رهبران  باروجنگ خوی و جای داشته درفکر واندیشۀ خشک بسیاری  های خشونت 

نیزهیزمی است که همواره برای شعله ورشدن جنگ مساعدت میکند 
 مکن است کشورهای غربی وایاالت متحدۀ امریکا طی معامله و توافقی با طالبان به 
صلحی برسند  اما برای مردم افغانستان نمیتواند مژده دهندۀ صلح باشد  زیرا پایان جنگ 
طالب وهم اندیشان با امریکا ومتحدین اش،به معنی تأمین وبرقراری صلح نیست  طالب 
نه تنها یگانه نیروی جنگزا وخشونت خوی نیست، بلکه اندیشه وفکروبرنامۀ تحمیل او 
بردیگران گران وناتحمل می آید  طالبان وهمه نیروهایی که با اندیشه ها وکارکردهای 
سیاسی انحصاری- تحمیلی مجهز ومسلح هستند، بدلیل بیگانگی باارزش های واالیی 
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که حقوق بشروکرامت انسانی میخواهد، جنگی را علیه منردم افغنستان دنبال کرده واوضاع 
جنگی راتداوم می بخشند  ارزشهای که چنین نیروها دارند ضامن جنگ است نه صلح 

هنگامی که آثارویرانگرانۀ جنگ وبازداشتن جامعه را ازسیر رشد آن مینگریم، پیداست که 
به استقبال، صلح واوضاع واحوال صلح آمیزمیرویم وبه راه های پایان یابی آن میندیشیم   
امروزرئوس کلی پاره یی ازآرزوها که واقعیت ها را درنظر گرفته و میتوانند برای تحقق اوضاع 

صلح آمیز کشورما ضمانتی باشند، اینها اند:
ریشه کن نمودن اندیشه های برتری جویی سیاسی، قومی ، مذهبی و زورگویی ها ی 

تحقیر آمیز وتشنج آمیزوارایۀ برنامه تحمل آمیز سیاسی  
 جامعه یی که بیش از همه به مشارکت اجزا نیازدارد، اما در عمل شکسته وریخته است، 
جامعه یی که بگونۀ بی مانندی معرف فرهنگ تقلب، دزدی، انتحار، انسان ربایی،تجاوز به مال 
وجان وناموس مردم وکشت وزرع وقاچاق مواد مخدره وتعصبات گوناگون شده است،کابوس 
فقروتنگدستی درآن بیداد میکند،برای بیرون رفت ازین اوضاع غمبار به دستیابی به ارزشها 

وصلحی نیازدارد که نظام آن راافزون برحق خود ارادیت، دموکراسی تمثیل نماید 
 چقدرتأسف باراست که با وجود نیاز های مردم ما به صلح، حلقات کینه جووبی مسوؤلیت 
در کنارگروههای تروریستی ودهشت افگن، با استفاده ازامکاناتی که کرسی های دولتی 
برای ایشان فراهم نموده است، برای تشدید  وتوسیع جنگ تدارک دیده به پخش سالح 

مشغول هستند 
 ناگفته پیداست که اکثریت بزرگ مردم ما با وجود نداشتن سواد وشعور سیاسی، اما بدلیل 
لمس مضارجنگها وخونریزی های آن؛این درس را فرا گرفته اند که درفضای نبودجنگ می 
توانند زندگی خویش رابخوبی پیش بیرند  به این دلیل نیزصلحجو هستند نه جنگ طلب   با 
توجه به این زمینه ها به سوی دیگر به جانب امکانات نحقق صلح میتوان خوشبین بود  اما 
گمانی نیست که برای رسیدن به این مأمول سالهای دشوار وطوالنی راباید پشت سربگذارند؛ 
وفرهنگیان واندیشمندان وارسته وروشنگردرین راستا باید وظایف جدی تری راانجام دهند  

وظایفی که نقدومحکومیت شیوه های خشونت باردیده شده وجاری در مرکز آن باشد   



رد
دا

ی 
دل

م 
ه

گ 
سن

197

  سخنرانی ردمحفل اید بود از شهدا

)دیژان، فرانسه(             

محفل  یادبود از استاد محمداشرف و شهدایی که قربانی جفاورزی حزب دموکراتیک 
خلق افغانستان شده اند  

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد       باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد

حضار گرامی، دوستان، بانوان وآقایان سالم 
به مادرجان ما، به مادراشرف جان شهید سالم  به مادری که دقایق پیشتر، باردیگر 
گفت که این محفل را تنها برای اشرف جان نه گرفته ایم  برای همه فرزندانم، برای همه 
وطندوستان شهید، برای همه شهدای وطن درنظرگرفته ایم که به شهادت رسیده اند  به 
مادری سالم، که گفت، به خواهران وبرادران اشرف جان گفتم، وقتی از برادرتان یاد می 

کنید، همه شهدای عزیز، بیچاره ومظلوم وطن را یاد کنید  
به عنوان گردانندۀ این برنامه وبه عنوان یک تن ازیاران اشرف شهید، به داشتن چنین 

مادر با شهامت وبا نام دوستی وهمرزمی با آن شهید افتخار می نمایم  
دوستان، با توجه به چنین لزوم دید و با توجه به روحیۀ محفل، هزاران هموطن خویش را 
به یاد می آوریم که در گمنامی وبی کسی، در زمان رواج بیدادگری های لگام گسیخته سر به 
نیست شدند  واپسین نگاه های مظلومانۀ خانواده هایی را به یاد می آوریم که به گونۀ جمعی 
به اعدامگاه ها فرستاده شده اند  خاطرهمه را گرامی می داریم وروح شان را شاد می طلبیم 
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گذشت 35 سال از زمان دستگیری اشرف، )هنگامی که نورمحمد تره کی درقدرت بود(، 
سپری شده است  گذشت 35 سالی که به قدرکافی پرده از روی جنایات ومصایب تحمیل 
شده درحق مردم افغانستان برداشته است، اما، می بینیم که اینک متشکل تر وگسترده تر 
از اشرف و اشرف ها یاد می شود  علت آن برای همه واضح است  ماه پیش بود که پس 
از انتشار نام های حدود 5000 ازقربانیان ستم حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، 
وضعیتی پدید آمــد و درداخل و خارج محافل متعددی از یادبودها وفاتحه گیری ها به 
راه افتاد  این چنین تأخیر را می توان در بی اعتنایی ها به سرنوشت وسرگذشت صدها 
هزارانسانی به ارزیابی نشست که اولیای امورنشان داده اند  می توان درنفوذ سیاست ها و 
روش های جست وجو نمود که اخته شده گان به نقض حقوق بشر درساختار های دولتی 
اعمال نموده اند  اما، درهرحال سخن اندوهگینانۀ چند دهۀ پسین را ابرازمی نماید که خون 
های بسیاری ریخته اند  یکی ازمظاهر خونریزی های چند دهۀ پسین وبه ویژه جنایتی که 
پس از کودتای ثور، از ساختارحکومتی تک حزبی ومستبد،چهره نمود این است که جامعۀ ما 
جوانان بی شماری را از دست داد  واضح است که در بسترزنده گی عادی وطبیعی جوانان 
استند که پیران را به سوی آرامگاه های ابدی انتقال می دهند وبه خانۀ قبرمی گذراند  اما، 
درجنگ ها، بیشترین پدران، مادران، میانه سال ویا پیرانه سران استند که جوانان را به سوی 
اندوه وعمق مصیبت هایی که پس ازکودتای ثوروهجوم قوای  اند  ژرفای  آرامگاه برده 
شوروی درکشورما چهره نمود، دراین واقعیت دردناک نیز ابراز می شود که با گذشت چند 
دهه از اعدام های جوانان وپیران ومیانه ساالن، نه تنها محل دفن آنها را نمی دانیم بلکه، 
مرجعی سراغ نمی شود که به روشن نمودن موضوع کمک نماید  اندوهی که ده ها هزار 

خانواده را در این زمینه همراهی نموده است، سزاوار بازشناسی وتوجه می باشد 
همه می دانیم که امروز، آن قربانیان استبداد، دوباره به دست نمی آیند  آنها را از دست 
خانواده ها وجامعه ربودند وبه اعدام گاه ها فرستادند  اما، آن چه می توانیم دربرابربهای 
هنگفت وارزش های جبران ناپذیرانجام دهیم، این است که واقعیت های آن با نتایج برجای 
مانده به نسل های کنونی وآینده انتقال یابد  برای این منظور، دریافت علل وخواستگاه های 
مهم است که مردم را ازار داده اند  وعامل اصلی تحمیل مصیبت ها وچنان قربانی ها این 
بود که حزب دموکراتیک خلق افغانستان، پس ازکودتا وتصرف قدرت، سعی کرد خود را 
بردیگران تحمیل کند  تالش نمود همه آحاد جامعه همه چیزآن حزب را پذیرا شوند  به 
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سخن دیگردر پی تحمیل راه و رسم یکسان نگری ویک سان اندیشی درجامعه یی شد 
که با نگرشها، اندیشه ها وافکار جداگانه معرفی می شد ومعرفی می شود  حزب د  خ  ا، به 
دیگران نه تنها بی احترامی روا داشت، بلکه ده ها هزار انسانی نیز آسیب دیدند ویا ازمیان 
برداشته شدند که حتا دارندۀ افکار واندیشۀ سیاسی نبودند  ویا این که در پیشینه ها دارای 
اندیشه های متفاوت با آن حزب بودند وچه بسا فعل وانفعال وتفاوت هایی دیده ویا این که 
ازمشغولیت سیاسی دست برداشته بودند  این بود که آن حزب با تداوم بخشیدن به شیوۀ 
تفتیش عقاید قرون وسطایی عمل نمود  عملی که سراپای آن را وابستگی ومتابعت به اتحاد 
شوروی ومصالح آن نیز رقم زده بود  نتایج خونبار وجبران ناپذیر آن را نیز جامعۀ ما با اندوه 

های برجای مانده نگریسته وپیهم می نگرد 
با توجه به چنین نتایج برجای مانده، آن چه می توانیم در پیش گیریم، دریکی از ابعاد 
خود این است که به اشاعۀ فرهنگی بپردازیم که دارندگان اندیشه های متفاوت از آن درس 
بگیرند  چنان بیاموزند که نباید یکی از اجزای فکری سیاسی، خود رابردیگران تحمیل کند  
بلکه فرهنگ تحمل دگراندیش را در پیش گیرد  بقایای آن حزب بسیار می کوشند تا اعمال 
مردم آزارانه یی را که مرتکب شده اند، نپذیرند  نسلی از آنها شاید همچنان با لجاجت برای 
همیشه چنان بمانند وبا همان لجاجت به آن جای دیگر بروند  اما، حافظۀ تاریخی و نیازهای 
درس اندوزانه، مردم ما را با نشانی نمودن چنان قساوت ها وبی رحمی ها به منظور جلوگیری 

دگربارۀ آن فرا می خواند  آرزومند هستیم چنان شود 
حضارگرامی، لحظات پیش دیدم که عزیزان بیشماری از امریکا، کانادا، و کشورهای 
اروپایی این جا تشریف آورده اند  تعداد زیادی از ایشان اشرف شهید را از نزدیک می شناختند، 
بعضی ازعزیزان ازسلوک نیک وازسجایای اخالقی واجتماعی، ازآرزوهای بهبودخواهانۀ او 
برای مردم و وطن شنیده اند  او واقعاً  دارندۀ چنان اوصاف احترام برانگیز بود  دسترسی به 
سیرحیات سیاسی او که به ویژه به کار متشکل ومنسجم انهماک داشت، در حیطۀ گنجایش 
محفل کنونی نیست  این جا که به منظور احترام به کرامت انسانی، یاد همه قربانیان و تقبیح 
نهادی که به نقض آشکارای حقوق بشر پرداخت، جمع شده ایم، بار دیگر روح آن عزیز وبقیه 

عزیران را گرامی می داریم 
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هب اید خفتگان زهاره رد کویته 

" میخواهی چقدر شمع بر مزار خفتگان بی سر روشن کنم ویا تا کی اعتصاب غذا کنم 
تا تو بیدار شوی و به کمکم بشتابی براستی اگر گوشه ای از این مصیبت در جهان غرب 

رخ میداد دنیا را تکان نمیداد؟... "
 ) سیما نوری(

انفجاراخیر ) شنبه 16 فبروری2013 ( درمارکیت میوه وسبزی فروشی کرانی رود کویتۀ 
پاکستان، اندوه وتشویش دیگری بردلهای دارندۀ احساس انسانی نشاند  طی انفجار ) به 
احتمال زیاد انتحاری ( دربازاری که کارکنان و حاضرین آن را مردمان هزاره تشکیل می 
دهند، با وضاحت نشان دادکه انگیزه های جاهالنه و ددمنشانۀ محرک آن قومی ستیزانه 

است 
این عمل وحشیانه وغیرانسانی، سزاوارتقبیح صریح وموضعگیری قاطع است  تعدادی 
از مردم زحمتکش و آنانی که در هیچ اقدام و عمل انسانکشی وآزار واذیت مردم سهمی 
نداشتند، کودکانی که برای خرید مقداری ترکاری روی به بازار آورده بودند، قربانی این عمل  

وحشت آمیز وغیر انسانی شدند 
چه گونه می توان از انسان از حقوق انسان، از محکومیت تروریسم، از نیاز تأمین فضای 

همراه با آرامش وصلح  سخن گفت ؛ واین عمل جاهالنه وغیرانسانی را محکوم نه نمود 
، دنبالۀ  آنجایی که کشتن وزخمی نمودن مردم هزاره در مارکیت کرانی رود  از  اما، 
کشتار های پیشینه است که به ویژه  طی سالهای پسین جان صدها هزاره را در افغانستان 



رد
دا

ی 
دل

م 
ه

گ 
سن

201
وپاکستان ستانیده است،مستلزم ابراز تشویش و چاره اندیشی های گسترده تری می باشد 

می دانیم که تروریسم انتحاری چند سال است به ابزار مبارزاتی جدی تر گروه های 
تبدیل شده است که با گروه تروریستی القاعده هم پیوندبوده اند  این گروه ها که ازمنابع 
پولی القاعده تأمین لوژیستیکی شده اند؛با همنوایی های آی اس  آی پاکستان همراه بوده و 
حامل تمنیات شوم کشورهای نیز اند که از تنش های قومی سود می برند،آن را دامن می 
زنند و در مسیر تشدید هر چه بیشتر تا سرحد بحرانی تر نمودن منطقه سمت می دهند  زمینه 
های بهره برداری های ایشان را نیز عقب مانده گی های متعدد انتحاری ها، فریبکاری وسؤ 
استفاده از باورهای دینی ومذهبی، بهره برداری های سؤ ازناهنجاری های مختلف اجتماعی 

واقتصادی ورفتار های غلط وزیانبار حکومت ها و نیروهای خارجی تشکیل داده است 
با آنکه بخشی از رخسارنکبت بار و خونریزانۀ این تروریسم دربسا نقاط  جهان مانند 
افغانستان، نامی بیا، امریکا، هند، پاکستان ، و       شناخته شده است؛ ولی چند سال پسین، 
هدف مشخص ملیت و مذهبی دردستورکار آنها قرارگرفته است که با وضاحت سخن از 

نسل کشی دارد 
 انفجار درعاشورای 2011 کابل ومزارشریف، در ماه مارچ 2012 کویته وسه روز پیش 
در کویته؛ نشانه های واضح از چنان اهداف اند  هنگامی که سران دد منش" لشکر جنگوی 
العالمی " مانند " ملک اسحاق " و " علی شیر خدا" ، از مخالفت آشکار با شیعه صحبت می 
کنند و در عمل نیز دست به کشتارمی برند، اندوه ها به نگرانی های بیشتر می انجامد  این 
نگرانی ها زمانی دامن می گسترند که فضای مناسبات  قومی – ملیتی منطقه را درشرف 
دگرگونی وبرهم خوردن روابط وضوابط پیشین وحاکم می بینند  وقتی " علی شیر خدا" می 
گوید که نمی خواهد وزارت خانه ها درافغانستان در انحصار!! یک عده باشد،" ، هنگامی 
که " لشکر جنگوی " ادعای عدم تحمل  شیعه ها را در کویته دارد ، یکی از عناصرموجود 
درذهنیت بخش ازمردم منطقه را در زمینۀ نمایش فرهنگ برتری جویی به نمایش می 
گذارد  واین فرهنگ وعادت به تبعیض، شکننده است زیرا مردمان منطقه به رغم عوامل باز 
دارنده، از آن شعوری بهره مند شده اند که تحمل حق تلفی وزیر دست بودن را نمی پذیرند 

نمونه یی از آن را در مخالفت های مردمان بلوچ می توان دید که امتیاز طلبی های قشر 
ممتاز پنجابی ها را بیشتر به چالش می کشند 

اما، عناصر دیگر سازندۀ ابعاد وحشت آمیز این تروریسم را باید در جا های به جست وجو 
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نشست که درایجاد تنش های منطقه یی دست فعال دارند  درنیاز های سیاسی واقتصادی، 
در تأمین رهبری در کشورهای منطقه 

 برای پاکستان اختالفات با هند بسیار مهم است  وبرای عربستان سعودی واسراییل 
ایران  روی دیگر را نیز  باید گفت که برای هند رقابت ها ومخالفت های پاکستان وبرای 

ایران ، اسرائیل وعربستان مهم اند 
حکومت های پاکستان با اتخاذ سیاست کشمیرطلبی، به هرگونه عملی متوسل شده اند، 
که یکی از نتایج آن پرورش دهی ورشد یابی تروریسمی است که هند را مشغول نماید  هند 
به رغم چند آسیبی که ازتروریسم دید و در کشمیر با آن مقابله می کند، برخالف افغانستان 
وخود پاکستان، زمینه های آسیب پذیری بیشتر آنرا ندارد  این است که تعفن تروریسم دست 
پروردۀ آی   اس  آی، خود مردم پاکستان وافغانستان را مشغول نموده ومی آزارد  همانگونه 
که طی چند سال پسین در وزیرستان و افغانستان دیده ایم  پاکستان که با توجه به هر گامی 
که از طرف افغانستان وهند در راه تحکیم مناسبات برداشته می شود، واکنش خصومت 
آمیزدارد  به همین دلیل است که هر نوع تالش برهم زنندۀ امنیت درافغانستان را استقبال 
میکند؛ وپای گرفتن سیر امنیت ورشد در افغانستان را مغایر سیاست خویش در منطقه  وبه 
زیان خود ونفع هند تلقی می نماید  به همین دلیل است که حکومت  های آن کشور هیچ 
وقت سیاست صادقانه وشفافی را در برابر تروریسم در پیش نگرفتند  درنتیجه بستر مساعد 
پرورش  تروریسمی را که حامل منافع دیگران نیز باشد، هموارترنموده اند  رشد وهابیت 
دربرخی از مناطق افغانستان ونهاد های سیاسی- مذهبی ، همچنان در پاکستان،کینه های 
ضد شیعه وهزاره ها را تا سرحد نسل کشی رسانیده است  سیر اوضاع، رقابت ها وستیزهای 
پنهان و آشکار در منطقه نیز نشان می دهند که به دامنۀ چنین اعمال افزوده خواهد شد  
مواردی که چشم ها به سوی کشورهای بزرگ ویا مجامع جهانی معطوف می شوند، ترددی 
نیز آن چشمداشت را همراهی می کند  تردید از این جهت که حکومات کشورهای دارندۀ 
توان وقدرت تأثیرگزاری ویا وارد کنندۀ فشار برای جلوگیری از سیاست های نسل کشی، 
برای انسان های بقیه جوامع آن احساس مسؤولیتی را ندارند که برای مردمان کشورهای 

خود دارند 
 درست همانگونه که از دل پرسوز سیما نوری در جمهوری سکوت خواندم :

" میخواهی چقدر شمع بر مزار خفتگان بی سر روشن کنم ویا تا کی اعتصاب غذا کنم 
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تا تو بیدار شوی و به کمکم بشتابی براستی اگر گوشه ای از این مصیبت در جهان غرب رخ 

میداد دنیا را تکان نمیداد؟    "
دراین میان، مهمترین وظیفه در برابر آنانی قرارمی گیرد که سیر اوضاع را نگران کننده 
ومخاطره آمیزمی بینند  سعی در جهت مبارزه با همه اشکال تروریسم ، و رعایت آن درگسترۀ 
قلم وقدم ، ضمانت های میسر وموجود را ایجاد می کند  بلند شدن صدا وگسترده تر شدن 
دامنۀ اعتراض علیه کشتار هزاره ها  که در داخل افغانستان، پاکستان و کشورهای خارج 
صورت گرفت، گام های اند در این راستا  این قدم ها باید ستوده شوند و با هم گامی های 

بیشتربه مبارزۀ فعال ضد تروریستی برسند 
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ردحاشیءه  محاکمءه    یک جنایتکار

جنایتکار  عنوان  به  که  صربی  ناسیونالیست   RadovanKradzi کراچیک  رادوان 
ودستوردهنده ی قتل 75 هزارانسان وازجمله 8 هزارمسلمان بوسنین شناخته شده است، 
وبیش ازدهسال دراختفابسرمی برد، سرانجام ازطرف حکومت جدید صرب دستگیر وتحویل 

دادگاه الهه گردید که مرکزآن درهالند است 
کراچیک ازحمایت حکومت پیشین بلگراد بهره مندبود  سران حکومت جدید که چندماه 
پیش آرای بیشتری رانصیب شدند وحکومت را بدست آوردند، برای شمولیت به اتحادیه 
اروپا، پیش شرط آن اتحادیه مبنی برپیداکردن و تحویل دهی این جنایتکار رابه زودی در 

پیش گرفتند 
کراچیک، هنگام طرح مطالبات آزادیخواهانه ی ملیت های زیرحاکمیت وستم صربی ها، 
هیچ نوع اعتنایی به انتخابات آزاد وحق تعیین سرنوشت غیرصربی ها ننموده، سالح خشم 
وخونریزی را دردست اندیشه ها وافکار تعصب آمیزوتمامیت خواهانهِ  ملیتی نهاد  او با دستور 
اجرای تصفیه های خونین ملی ومذهبی، صفحه ی ازتاریخ ضدبشری دهه نود میالدی رادر 

یوگسالویای پیشین رقم زد  
باید افزود که او انسانی است تحصیلکرده  در رشته امراض روانی دکتورا دارد  یعنی آدم 
جاهل واز دنیا بی خبری نبوده است  همچنان اشعاری سروده ودوکتاب ازاو منتشرشده 
است  نتایج تعصبات کورونفرتی که براو می بارد، نیز میتواند درس عبرت بزرگی برای آن 
انسانهایی باشد که به برتری نژادی، مذهبی، قومی وملیتی وخودبینی های سیاسی حامل 

آنها معتقدهستند  این جنایتکار اکنون در انتظارمحاکمه بسرمی برد 
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���ت��د؟!
  شما "شیر" ��س�������ت

 آقای حامد کرزی در"لویۀ جرگۀ مشورتی" گفت: "ما شیر هستیم"  این جملۀ خودستایانۀ 
اودرمیزان با تمام گفته های آن روز بازتاب بیشتر داشت  تعدادی ازهموطنان با جدیت وبرخی 

با تبسم به تبصره پیرامون چنان خودستایشگری پرداختند 
دلیل تبصره ها وموضعگیری ها هم وضاحت داشت  زیرا دراوضاع واحوال بیچاره گی و 
درشرایطی که چشم و گوش دولت به سوی امکانات و سخنان کشورهای تأثیرگزاردرافغانستان 
است، درروزگاری که سرنوشت  یا حفظ بعدی افغانستان را نیز منوط به گرفتن تعهد از 
دیگران و پذیرش سیاست های رهبردی آنها می دانند، در روزگاری که هزار ویک مشکل 
و دشواری نگران کننده بار دوش جامعه است؛ ومقدمات گردهمآیی درجرگه ی آمیخته با 
ناشفاف ترین سیاست های معمول چندین ساله، آشکار بود؛ کاربرد شیرصفتی برای خود، 

شایسته نتواند باشد 
نگارندۀ این سطوررا انگیزه های چنین ادعا و دریافت منظور جناب کرزی از ضمیر جمع 

"ما" وحضور فرهنگ ستایشگری اغفال کننده، بیشتر مشغول نمود 
پیرامون دریافت انگیزه های کاربرد چنان صفت ازجانب جناب کرزی، میتوان پذیرفت 
که درک او از ضرورت سخنان دپلوماتیک درچنان مواقع وشرایط، افزون به روش خاص 
کرکتر برایش اجازه میدهد، که بگوید ما هم کم نیستیم  افزون خواهی ها وتشبثات بیشتر 
را نمی پذیریم  واگر کسی پای خویش را از اندازه فراتر نهاد چون شیر با او مقابله می کنیم 

این سخنان شاید توانسته باشد چند تن را که زمینه های پذیرش خودستایی به ویژه 
خودستایی ملی- تاریخی را میراث برده اند، اغوا کند  شاید در دل کسانی نشسته باشد، که 
سطح ودرک دریافت عمق فاجعۀ چند دهۀ پسین را به خوبی نشناخته اند  کسانی که از درک 
وتشخیص راه رفت های شیران طعمه طلب وایجاد فارم های روباه آفرین به دور مانده اند، 

می توانند دل خوش کنند 
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این چنین خودستایی نه امریکا را میازارد و نه بقیه کشورها را  حتا بدون تبسم خواهند 
گفت که بلی شما شیر هستید! ناز وکرشمۀ سیاسی هم بکنید  با این هم درجرگۀ تان به لزوم 

پیمان مورد ضرورت صحه بگذارید 
دربارۀ ناپذیرفتن صفت شیراز طرف جناب کرزی، شاید جالبترین واکنش سخن هموطنی 
باشد، که پس از شنیدن سخنان او گفته بود: خوب شیرهستی که چارقدم طرف یک باغ 
رفته نمی توانی! اینجا درهیچ صورتی کاربرد و ارسال طعن وطنز وکنایه یی برای جناب 
کرزی منظورنیست  منظور از نشان دادن ژرفا وپهنای بی امنیتی موجود درجامعه است  دقیقًا 
به قول نویسندۀ هموطنی، که نوشت، وقتی جناب کرزی با هلیکوپتر از ارگ به محل لویه 

جرگه میرود، ناگفته پیداست که شیر نیست 
افزون برآن جای پرسش است که منظور رئیس دولت جمهوری اسالمی افغانستان از"ما" 

چیست؟ جناب رئیس جمهور گفت: "ما شیرهستیم"
است   افغانستان  مردم  منظوراواز"ما"  که  پذیرش  به  وقرین  زیاد  بسیار  احتمال  به 
اگرمنظورخویش را مشخص می نمود که ما یعنی دولت افغانستان ویا اعضای لویۀ جرگۀ 
مشورتی، درآن صورت کالهی که بر سر مخاطب داخلی می گذاشت شاید دشوار نبود  میشد 
پذیرفت که وقتی اعضای کابینه دورهم جمع می شوند، خود را شیرتلقی میکنند  زیرا از شر 

حمالت انتحاری جان سالم به در می برند!
اما جناب کرزی مردم افغانستان را درنظر دارد  درینصورت دشوار است که همۀ مردم 
افغانستان با مشاهدۀ وضعیت حاکم درجامعۀ شان وبا مشاهدۀ سیرگرد هم آوری تعدادی 
از متنفذین و سیاسی های دارای سخن ومنظورویژه، خود را مشمول چنان صفتی بدانند  
به سخن دیگر پاسخ این خواهد بود که شیری که شما هستید ما نیستیم  ویا اگرشما شیر 
هستید، آنانی که شیرنیستند، چی خواهند بود؟ واکنشهای مردمان مختلف دربرابرپیمان 
از برنامه های نیروهای خارجی، برداشت ها وطرح  استراتیژیک وبرداشت های مختلف 
هایی جدا ازهم ازجامعه وبرای جامعه      ، همه وهمه حاکی از آن اند که سخن رئیس 

جمهورسخنان همۀ مردم افغانستان نیست 
را  وامیر وحزبی قدرت  یادآوری است که هر وقت شاه  گفتن ها شایان   درمورد"ما" 
دردست داشته است، برمبنای زور، حقی را که به خود قایل شده به گونه های  مختلف 
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ادعا نموده اند که "ما" نماینده گان همه کارۀ مردم هستیم  به این ترتیب جامعه  ومردم 
را درچنبرۀ قدرت خود وتحمیل اراده ورأی خویش گرفته اند  در واقع "ما"ی آنها نشانه از 
ساختار استبدادی دارد  درحالی که درفضا و هوای غیر استبدادی، آنگاه که نماینده گان 
مردمان وافکار وآرأ مختلف وارد روند ابراز نظر بوده اند، "ما" معرف اجزأ است نه کلیت مردم 
یک جامعه  درهرحال این واقعیت مسجل است که شخص جناب کرزی خود را نیزدر آن 

"ما" دیده است 
 این سخنان او را می توان درسطح اغواگری های عوامانه گرفت، جدی تلقی نکرد، 
وپشت گوش نمود  اما دردمندانه باید گفت که چنین خود شیربینی، نیروی ضعیفی که توان 
راه رفتن با پای خود را ندارد، گونه یی از خود فریبی، مردم فریبی وجعل وتحریف و راه گمی 
هایی را حمل میکند که با واقعیت مطابقت ندارد  ناراستی هایی که ازچنین سخنان از پیشینه 
ها تا حال به جامعۀ ما آسیب رسانیده اند، سزاوارسرزنش اند  ازینرو است که نمیشود آنرا مانند 

برخی از بقیه سخنان او با تبسم بدرقه کرد و از کنارآن گذشت 
 گفتیم چنین خودستایی به دورازواقعیت پیشینه هم دارد  دو مثال را که چندین دهه است 
با نتایج وارونه درجامعۀ ما تحمیل شده وبه احتمال بسیار که جناب کرزی از آن متأثر است، 

بنگریم:
افغانستان  به  یی  برتانیه  هند  زمامداران  وسیلۀ  به  هنگامی  خان  محمد   امیردوست 
مهاجمین  برای  ودردسرجدی  گرفتاری  تهاجم،  مخالف  مردمان  جنگ  که  شد  فرستاده 
بارآورده بود  عبدالرحمان خان، هنگامی وارد افغانستان شد وامارت او اعالم گردید که بازهم 
مهاجمین به سراسیمگی روبرو شده بودند  مهاجمین درهردومورد توانستند شکست نظامی 
را درحوزۀ سیاسی به پیروزی برسانند  آن چه را که درحوزۀ نظامی وجنگ نتوانسته بودند 
به دست آورند؛ با تشخیص قدرت جویی آن دوتن از قدرت جویان و به وسیلۀ آنها تحقق 
بخشیدند  همان بود که حکومت آن دو امیر تحت الحمایه و گوش به فرمان گردید  اما تاریخ 
ناقص ورسمی ومدافع آن دوتن، ازجنگها ومخالفت ها می گوید، بدون اینکه ازنتایجی سخن 
بگوید که به وسیلۀ دو امیربه زیان افغانستان تمام شد  نگفتن واقعیت بخش دوم که تعیین 
کنندۀ سرنوشت جنگ بود، نتیجه گیری غلطی را برتاریخ نویسی مغلوط به گونۀ خودستایانه 
تحمیل کرد  همان است که در بسا ازصفحات کتاب های تاریخی نوشته شده است که 
ما افغانها دوبار پشت مهاجمین را به زمین رسانیدیم  پذیرش والقای همان نتیجه گیری 
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سطحی بود که ببرک کارمل درنخستین مصاحبۀ مطبوعاتی اش، پس ازاینکه به افغانستان 
به عنوان رئیس دولت فرستاده شد، به خبرنگار رادیوی بی بی سی مشابه این جمالت پاسخ 

داد که: بلی آشنای  قدیم استعماری که خلقهای ما دوبار شما را از کشورما راندند 
درحالی که جانبازی مردم یک جامعه دربرابرمهاجمین زمینه های ابراز تحسین دارد، 
ستایشگری نتایج مغلوط پذیرفتنی نیست  نبایدآن موفقیت هایی که مهاجمین داشتند و 
زیان هایی که به افغانستان رسانیدند، از نظر دورنگهداشته شده وجای ستایشگری غلط 

"ملی" بگیرد 
من تصور میکنم که جناب کرزی نه تنها متأثر ازآن تبلیغی است که دوست محمدخان 
وعبدالرحمان خان، در واقع از تیر رس انتقاد به دوربرده شده وبه غلط تحسین شده اند؛ 
بلکه ضعف موقعیت، ناتوانی و دست نگری را نمی خواهد ببیند  اینجا قصد بیشتر نداریم که 
وصف موقعیت و پاشیده گی هایی که دامنگیرکشورما است، حتماً در بود و نبود شیر ویا شیر 
نبودن محدود شود  بحث بر سر این است که چنین خودستایی، جایگزین دیدن نارسایی 
ها، کمبودها، کجروی ها، وغلط کاریهایی بیشماری می شود که حاال دامنگیر جامعه است 

 انسان واقعیت نگر و سیاستمداردلسوز، وقتی می تواند به کارگیری صفتی بپردازد که 
بازتاب حال او وجامعه اش باشد  جامعه یی که رئیس اش را ایاالت متحدۀ امریکا همزمان 
با تدارک پس کردن تحریک اسالمی طالبان انتخاب کرد، وازامریکا به افغانستان فرستاد، 
جامعه یی که دولتمردان آن هیچ گونه توفیقی دررفع نیازمندی های مردم نداشته؛ بلکه به 
دلهره و نگرانی ها برای آینده نیز افزوده اند، جامعه یی که دولتمردان آن حاضر نیستند، به 
دایرشدن جرگه ها، جلسات و محافلی اقدام نمایند که ناظر برحل مشکالت استخوانسوز 
مردم باشد، اما به هرطرف برای بستن پیمان های رهبردی همراه با آمیزه یی از ابهام ها 
بلی می گوید، جامعه یی که اکثریت عظیم مردم آن در زیر خط فقر به سر می برند، و        

با شیر نامیدن اش، چیزی برای حل مشکل به دست نمیاورد 
 درستتر آن است که به پیشینه ها به ویژه به پیشینۀ چند دهۀ پسین به عنوان زمانۀ چالش 
برانگیزو وضعیت کنونی نگریسته شود  آنچه شورویها و"خپ"ها درافغانستان با بیرحمی و 
استبداد انجام دادند وبا استخوان شکنی ومردم آزاری های تنظیم های جهادی عمق یافت، 
وسرانجام ستم توحش آمیز طالبی برفرق مردم کوبید، زمینه ساز وضعیتی شد، که نیروهای 
خارجی به آن لشکر بکشند  باید بی محابا گفت که در تن جامعه ومردم توان بیشترنمانده 
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بود  هست وبودها از دست رفته بود  جنگهای دوامدار وستم برمردم، ذله گی وافسرده گی 
بسیاری را به وجود آورده بود  فشارهای متعدد  وندیدن روزنۀ امیدی درداخل جامعه، کارمردم 

را به آنجا رسانید که در دل و در زبان بگویند: دستی از غیب بیرون آید وکاری بکند 
انتقام 11 سپتامبر وگوشمالی القاعده درافغانستان، کاری کرد که شناخته شده است 

اما با گذشت دهسال با وجود ملیارد ها دالرسرازیر شده، مشکالت حل نشد  بدون تردید 
پیمان های متعدد با کشورهای متعدد به ویژه که منظورآنها الویت های شناخته شده یی 

دارد، به حل این مشکالت یاد شده نخواهند پرداخت 
جناب کرزی و دولتمردان او زمانی می توانند ادعای شیر بودن را نمایند که درشنیدن، 

پذیرش و ابراز واقعیت ها، نترس باشند 
دل شیر بیابند وبه جرأت شنوند 

 آیا این جرأت را دارند؟
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 ابز هم اعتراضی ربخود ام

 "با تمام تلخکامی هایش باید بپذیریم که دیگران قیم و وصی ما هستند
                             وما نظاره گران چشم به راه مانده ایم، که از صندوقچه
                             اسرار چه بیرون ریزد "

                                   )از نبشتۀ اعتراضی برخودما حدود ده سال پیش(   
 

 از زمان دایرشدن نشست بن )2001( به اینسو، جلوه های بسیار واضح و متبارزسیاست 
ناشفاف، توطئه گرانه وغیر سازنده در افغانستان آشکاربود   اما برای کسانی که از تۀ  دل 
عهد بسته اند تا رکاب ارباب قدرت را الزام نمایند، چشمی برای دیدن چنان اوصاف سیاست 

ویرانگرانه در کار نبود  منظور آنانی اند که سیاه را سفید می نگرند 
همینجا یادآوری شود که این دسته از مردم به ویژه آنانی که درکجروی ها و تبهکاری ها 
و رواج مافیایی گری سهیم هستند، ویا قلمزنان جیره خوار و چشم به راه گرفتن چوکی، که 

از نوشتن و گفتن حقایق امتناع ورزیدند، محکومیت فراموش ناشدنی دارند 
اما کم نبوده اند کسانی که صدای شکوه بلندتر نموده و ازمواضع مختلف  در پی افشأ ونقد 
سیاست های زیانمند و توطئه آمیز بودند  درمیان این جمع ازهموطنان تفاوت هایی را از نگاه 
تشخیص انگیزه ها وکابرد سیاست های گوناگون میتوان مالحظه نمود  تعدادی درمحدودۀ 
افشأ کجروی ها بودند  اما عامل آنرا  دربست در وجود سیاست نیروهای خارجی نشان داده اند  

دهن و قلم بعضی ها را هم دادن یک چوکی ومقام نه چندان مهم خاموش کرد 
اما بسا مواقع  در پاره یی از نگرش هایی با محتوی انتقادی، این نتیجه گیری آشکارا 
بود که بارمالمتی را چنان بردوش نیروهای خارجی نهاده اند که زمینه های داخلی ونقد 
نارسایی های موجود درداخل جامعه فراموش شان شده است  به دیگرسخن آرزومند بوده اند 
که نیروهای خارجی وبه ویژه ایاالت متحدۀ امریکا این کار را انجام بدهد و آن سیاست را نه  
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واین درخواست ها هم بیشتر متکی بوده است بر این آرزو که اگر امریکا از پشتیبانی  برخی 

سیاستمداران دست بکشد و تعداد دیگری را مورد تایید قرار بدهد، مشکالت حل میشوند!!
دارنده گان چنین ذهنیت وموقف درگروه های مختلف حضور داشته اند 

نمونه یی ازعالیق واتکأ به بیگانه که همراه بود با فقدان آزادی انتقاد واعتراض به حامی 
به گونۀ آزمون تاریخ، در زمان حضور قوای شوروی، نیز داریم  آنانی که هست ونیست 
خویش را دروجود شوروی وسهم ونقش آن می دیدند، هنگام راه جویی شوروی  به منظور 
بیرون کردن قوا از افغانستان، به تکاپو افتاده بودند که شوروی آن کار را انجام ندهد  وپس 
ازعملی شدن آن تصمیم همچنان سالها  بعد،  به محکومیت گورباچف، شواردناتزه پرداختند  
حتا اگرهمان مورد به درستی مورد غور قرار میگرفت، میتوانست مانند موارد مشابه درسی 
را در گوش اتکا کننده گان به نیروهای خارجی بیا ویزد که تا کی میتوان از چنان سیاست 

بهره جست 
توقع حل مشکالت افغانستان ازجانب غرب درسالهای جنگهای تنظیم های اسالمی 

نیزگسترش یافت  شکوه این بود که چرا غرب افغانستان را فراموش کرد؟
عیب همیشگی این گروه از مردم همواره این است که دچار آن پندارگرایی سیاسی  

وتوهمی  استند که ریشه اش را از عدم دریافت انگیزه های نیروهای خارج میگیرد 
به این ترتیب شاهد ذهنیت وعملکردهایی بوده ایم که هم نارسایی ها را کالً  در وجود 
خارج دیده اند وهم تغییرات را  این ذهنیت عامه ویا ازسیاسیون آغشته شده با آن سعی  شان 
همواره این است که در قدرت های خارجی، حامیان به اصطالح دلسور بیابند  در حالیکه 

چنین آرزویی محال است 
اما بعضی ها رویکرد افغانستان شناسانه در ارزیابی چالش های حاکم داشتند  ازهمین 
منظر بود که دریافت علل ناهنجاری های روبه تزاید درداخل خود جامعه و در وجود اجزای 
فعال اما تبهکار درنظرمیامد  بدون اینکه کارکردعامل خارجی، انگیزه ها و منافع ولزوم 

دیدهای آنها هم نادیده گرفته شود 
وارسی ازین موضع حاکی است که:

 نمونه های مختلف نشان داده اند که قدرت های مداخله گر براساس  منافع خود داخل 
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اقدام شده اند  واگر گروه وقشری درکشوردرمعرض مداخله از آن مداخله، صاحب امتیاز شده 
اند، و آن امتیاز را به نام  بهبودی  افغانستان اغواگرانه حساب کرده اند، دیری دوام نکرده 
است  زیرا قدرت خارجی همین که به کام رسید، ویا با ناکامی طاقت فرسا دست وگریبان 

شد، کالم و قدم عوض میکند  
 افزون بر نمونه های متعدد پیشینه، در نمونۀ طالب هم سالهایی پسین دیدیم که قدم به 
قدم راه را برای اعادۀ حیثیت!! اش هموار نمودند  زیرنام تروریست ستیزی، جمیع مقدمات 
مورد نیاز برای رسانیدن او را به قدرت فراهم نمودند  وباالخره پس ازموش  وپشک بازی 
چند ساله، معاون  رئیس جمهور امریکا  درماه پیش خاطر همه را با صراحت لهجه جمع 

نمود و گفت: 
طالبان دشمنان ما نیستند 

*  *  *
این است که بازهم جامعۀ ما نمونه یی را ازین  دست میازماید  دلبستگان به نقش 
کشورهای خارجی دیدند که ایاالت متحدۀ امریکا زیرنام طالب کشی، چون به خلوت رفته 

است با طالب کار دیگر کرده است 
 طرح این بود که طالب را بیاورند  البته طالب آور درهمه ادارات دولتی نفوذ داده شدند 

  طالب را دوباره البته مقداری رام کرده میاورند  رامش میکنند که منافع امریکا را آسیب 
نرساند  دردل جاهالنه اش، قماش بن الدن ها دیگر امریکا را اذیت نکنند  بهتر است که 
مخالفین منطقه یی امریکا را اذیت کنند  اما هرچه مردم اذیت دیدۀ افغانستان را اذیت کردند، 

هرگونه شکنجه واعدام کردند، به امریکا که تعلق ندارد!
شرم برحال  آنان مقامداران پر ادعا که دیدند وصدا در نیاوردند  واعتراض بر آنانی که گره 

مشکل را با اتکا به خود وبر تکیه بر اجزا داخلی جامعه روی دست نگرفتند 
 با آنکه فرصت هایی از دست رفته اند، اما نمی شود سعی وکوشش را دنبال نکرد  
دشواری های بزرگی برای افغانستان در پیش روی است  قدرت های بزرگ جهانی در هم 
آغوشی به مظهر شرارت وجهل وستمگری یا تحریک اسالمی طالبان، متحد شده اند  نتیجۀ 

این توطئه اندوه آفرینی های بسیاری را با خود دارد 
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رضورت کتاب ردسیی حقوق بشر 

ربای مکاتب  افغانستان 

از جمله دستاوردهایی که بشریت دردست دارد و میتوان بر آن بالید، یکی هم منشور 
حقوق بشر است  برای اثبات سخن خویش، مادۀ نخست آنرا میاوریم:

"تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند، واز لحاظ حیثیت وکرامت حقوق باهم برابر اند  همگی 
دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیۀ برادرانه رفتار کنند"

هرگاه این جمالت خردمندانه را در سطحی توضیح دهیم، که برای  بیسوادترین انسان 
نیزقابل فهم شود، آیا تبسمی رضایت آمیز برلبان او نخواهد نشست؟

میزان کشش و پذیرنده گی آن به ویژه باید دربین آن جوامع وانسانها، بیشتر باشد، که 
فرهنگ عدم رعایت حقوق وکرامت وحیثیت انسانی بیداد نا گسسته یی دارد  انسانهایی که 
در معرض تبعیض، بی حرمتی، توهین، تحقیرهستند، با شنیدن وآگاهی از جوهر پیام آن، 
احساس میکنند، که دوای دردی را یافته اند که نیاکان او نیز با رنج آن دردمندانه زیستند 

و رفتند  داروی دردی را میابد که او را رها ننموده وفرزند وخانواده اش را هم تهدید میکند 
انسان افریقایی که می شنود، پیامی در گشت وگذاراست که صدای نفرت بار تبعیض 
نژادی را نمی پذیرد؛ بستری  به وجود آمده است که او را به دلیل زاده شدن با آن رنگ از 
آغوش خویش نمی راند، به پیشواز چنین پیام وبستردستاورد بشری میرود  او می بیند  که این 
منشور، فراتر ازرنگ جلد  وتعلق منطقه یی به زنده گی وسرنوشت او می اندیشد و راه عقل 

باورانه ومتمدنانه را نشان میدهد 
انسانی که به دلیل زاده شدن در خانوادۀ باورمند به یک دین ومذهب ویا قوم وملیت، 
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آگاه میشود که این پیام سخن از احترام به دین ومذهب وقوم او دارد، آنرا دستی میابد که در 
گسستن زنجیرهای حقارت بار کمک میکند 

زنان و دخترانی که می بینند ومی شنوند این منشور و پیام فراتر از جنس به انسان  
نگریسته است،  ومی بینند که از دریچۀ آن به عنوان "جنس دوم" به او نباید بنگرند، وسیلۀ 
رفع احتیاج دیرینۀ مادران و خواهران خویش را درآن میابند   ازین رو، منشور حقوق بشر را 

باید گرامی  داشت ودر پی گسترش  پیام های انسانی آن برای انسانها بود 
از آسیب های نخستین و دومین جنگ جهانی شنیده ایم  به ویژه سیاست ضد بشری 
در چهرۀ کوره های آدم سوزی وجنایات جنگی  فاشیسم هتلری، شهرت دارد  جنایات ضد 
بشری که پاسخگوی بی احترامی به حیثیت وکرامت انسانی بود واز سوی دیگر به برتری 

خواهی نژادی می اندیشید  با تمام انگیزه های اقتصادی و آقایی خواهی جهانی اش 
در ضدیت با آن افکار و اعمال، وبا توجه به سطح رشد جامعۀ انسانی بود که در زمانۀ 
کوتاهی پس از پایان جنگ جهانی دوم مسودات پیشنهادی، در مجمع عمومی ملل متحد 
به تصویب رسید  ) 10 دسامبر 1948(  عالیق آن فرهیخته گان وخردمندانی که در پی 
اندیشیدن به سرنوشت انسان و جلوگیری وپیشدستی از وقوع دگر بارۀ چنان تبعیض ها 

وتعصبات وپیامدهای خونبار آن بودند، واقعاً  به عنوان دستاورد بشری مسجل شده است 
ناگفته پیدا تواند بود که چنین دستاوردی، به معنی رعایت آن درهمه کشورهایی نیست، 
که بر پای منشور حقوق بشر امضأ نها ده اند  متأسفانه در کشورهای پیشرفته وجوامعی که 
مهد شکل گیری این منشور بوده اند، پایمال نمودن حقوق بشر چه در کشورهای خودشان 
وچه به صورت حقارت آمیز وبی پردۀ آن در برابرانسانهای جوامع دیگر هنوز بسیار وجود دارد  
اما یک واقعیت تردید ناپذیراست که انسانهای جوامع دارندۀ نهادهای دموکراتیک وبهره مند 
ازآزادی های مدنی وسیاسی، میدانند که حقوق بشر چیست  میدانند که درصورت نقض آن 
چه باید بکنند  نهاد هایی که درزمینۀ حقوق بشرفعال اند، خاموش ونظاره گر ویا ابزار بهره 
برداری همه جانبه در دست حکومت ها نیستند  وهمین نهادها استند که گاهگاهی صدای 
در سینه خفتۀ انسان کشورغرقه در گودال تعصب وجنایت وپایمال شده ولگد خورده را می 

شنوند وبه اطالع دیگران میرسانند 
صحبت چون وچرایی، نارسایی وکمبودها وعوامل آنرا میگذاریم برای فرصت دیگر  می 
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بینیم که ضرورت مردم افغانستان به آن در چه میزانی است 

دریک جملۀ کوتاه شاید بتوان زیرپا نهادن حقوق بشردرافغانستان را فشرده نمود، که 
تاریخ افغانستان، تاریخ نقض حقوق بشراست  پاره یی ازبرداشت ها وباورمندی های دیرینه 
اجتماعی وفرهنگی  تعصب آلود، برای برخی چنان به سنت تبدیل شده اند که در رعایت 
عملی و روزمرۀ آن بارها میتوان چهرۀ خشن بی حرمتی به انسان را دید  بازتاب چنان ذهنیت 
ها دراشخاص و نهادهای اجتماعی، فرهنگی وسیاسی، همواره سبب حفظ  ونگهداشت آن 

شده است 
 درافغانستان چند دهۀ پسین هم نه تنها مردم ازحق بشری خویش نتوانسته اند به دفاع 
برخیزند، بلکه حتا بسا از نهادها وکسانی که از رعایت آن سخن گفته اند، درهرمحدوده یی 
که است، مرتکب نقض آن شده اند  منظور ما درینجا از نهادها، بیشتر نهادهای سیاسی اند  
نه تنها نیرویی که دارندۀ قدرت سیاسی بوده است، بلکه بقیه نهادهایی که موقف اپوزیسیون 

را دارا بودند، درنقض حقوق بشردرافغانستان سهم دارند     
عدم نکوهش به ویژه نکوهش رسمی موارد نقض کرامت انسانی، بهره مندی مقصران 
ازامتیازات حکومتی ومصؤونیت های مختلف، عدم انتشاراسناد ومدارک و دریک جمله نبود 

توجه به چنین موضوعی، سبب شده است که دسترسی به رعایت آن چالش آمیز باشد 
پس ازدورکردن طالبان از طرف قوای خارجی، که مجموعه یی از نهادهای سنتی، شرعی 
و مدنی در جامعه بنیاد نهاده شدند، ایجاد کمیسیون حقوق بشرهم ایجاد شد  اما با توجه 
به نیازنقد محکومیت ها ورفع خأل یادشده درزمینۀ عدم نکوهش دیرینه، از روی مجموعۀ 
عملکردآن، چنان برمی آید که در چارچوب محدودیت های ناشی از زور مقصران نقض 
حقوق بشر، دست بسته ونمادین عمل میکند  اما نشریات وبرخی مواضع  این کمیسیون و 
بقیه نهادهای مستقل، بارها ازموجودیت نقض حقوق بشر، یا ادامۀ آن به وضاحت وصراحت  
حکایت دارند  شاید بتوان گفت که این نهاد ونهادهای مستقل، عمده ترین کاری که انجام 
داده اند، افشأ نقض حقوق بشر وبه ویژه در همین سالها است  واین افشأ گری ها هم با توجه 
به فضای حاکم ِحق نا آشنایی و زیرپای نهادن حیثیت وکرامت انسانی ازجانب زورمندان، 
غنیمتی سپاسمندانه است  متأسفانه موجودیت این نا آشنایی حقوق بشرازطرف دولتمردان 
بزرگترین چالشی می تواند باشد که سرراه کارجامع  درزمینۀ رعایت حقوق بشر ومحکومیت 
زیر پا نهاده گان آن تبارزمیابد  اینجا است که ابراز این سخن مطرح می شود که کار در زمینۀ 
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حقوق بشر درافغانستان، مستلزم جسارت وافشا گری های بیشترو تبلیغ گسترده تر است   تا 
حال بیشترین کارنهادهای مشغول به حقوق بشردر افغانستان، افشأ اعمالی بوده است، که 
ازطرف مقصرین سرزده  همانطوریکه پیشتر یادآورشدیم، این افشأ گری هم خوب است هم 

الزم  اما بسنده نیست 
کارمثمری که در راستای وظیفۀ تبلیغ گسترده تر، بتواند مکمل افشأگری ها وسپردن 
مقصرین به نهاد های دادخواهانه باشد، یکی هم این است که حقوق بشر به حیث  مضمون 
درسی درمکاتب تدریس شود  شاید مناسبترین موقع، صنف دهم باشد  تهیه وترتیب کتابی 
که ازتهیۀ منشور، دستاوردها وچالشها درسطح جهان، آغازشود، آنگاه به توضیح وتشریح 
بپردازد، بی گمان درگسترش آگاهی کمک  افغانستان  انسانی در زنده گی مردم  حقوق 
شایسته یی می نماید  آوردن مثالها ازکشورهای مختلف، ازخون هایی که ناشی ازبی حرمتی 
به حقوق انسانها ریخته، ازتعصباتی که درچهرۀ نژادگرایانه، مذهب وقوم ستیزانه وخوار 
شماردن زن و       بار آمده است، همچنان  معرفی چهره هایی که نماد جانبداری و یا نقض 
آن بوده اند، درگسترش این آگاهی مؤثر اند  کتابی که رسماً  درافغانستان نه تنها دردسترس 
شاگردان مکاتب به منظور تدریس گذاشته شود؛ بلکه برای  ادارات ومؤسسات مختلف توزیع 

گردد، کاری تواند بود، کارستان 
آری، اگر کاری دوام دار و چند بعدی در زمینۀ آگاهی و آشنایی و آگاهی بخشیدن وآگاه 
نمودن مطرح است، یکی ازآنها همین مورد می تواند باشد  اما اگربا نقض دوامدار وناگسستۀ 
حقوق بشردرافغانستان، عده یی بهتروآسانترمی توانند قدرت مند بمانند؛ وازنهادهای موجود، 

به عنوان ابزارنمادین وسؤ استفاده کننده بهره بگیرند، کار دیگریست 
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نمیشود
اب اندیشه اهی تفنگی  مـعدن استخراج 

مشت چرکینِ خشونت تکاندهنده تری، برشهرپرنفوس کراچی کوبید 
 صبح روز پنجشنبه 11 نوامبر، رسانه های گروهی خبردادند، که انفجاربمبی درشهرکراچی،  

صدها زخمی برجای نهاد و رعب وهراس مورد نیازتروریسم سیاه را پاسخ گفت 
تصویرهای انتشاریافته ازآن صحنه، حاکی ازآن بود که این بمب گذاری با ریختاندن خون 
بیگناهان، دنبالۀ اعمال جنایت آمیزی است که چندین باردر پاکستان و افغانستان وحشت 

مشابه را به نمایش گذاشته اند 
ازآن جایی که تا حال بیشترین انفجارها و انتحارهای تروریستی در ایالت شمالغربی ویا 
مناطق مربوط به الهور وراولپندی صورت گرفته بودند، تصورمیشد که ساحۀ فعالیت اعمال 
ابعاد نگرانی آفرینی  با تمام  انفجاردرکراچی،  اما  اند   تروریستی  درهمان مناطق محدود 
هایش، خبر داد که تروریسم درسرزمین مساعد پاکستان، ریشه دوانیده است  اگرسالهای 
ـُشیها؛ القاعده ویا طالبان پاکستان مقصرمعرفی میشدند ویا  اخیر، پس ازهرانفجاروانسان ک
آنها خود مسؤولیت آن را میگرفتند؛ واگرمیگفتند که پایگاه اصلی آنها وزیرستان است، اینک، 
نهاد مخوف دیگری به اسم "لشکرجهنگوی" )جنگوی ( وجود خود را ابراز داشته وهمان 
اهدافی را مطرح کرده است که طالبان پاکستان وافغانستان مدعی آن اند  آنهم  درشهری 
که یکی ازشاهرگ های مهم وقوی اقتصاد پاکستان است، زنگ خطررا برای پاکستان به 
گونۀ جدی تری به صدا آورده است  با توجه به همیاری وهمکاری های عملی القاعده 
وسازمان های تروریستی دست پروده اش درمنطقه، باید پذیرفت که این خطر نه تنها برای 
پاکستان بلکه برای کشورهای منطقه وجود دارد  خطری که زهرش را مردم افغانستان 

سالهای متمادی دیده اند 
هنگامی که رشد سرطان گونۀ پیکرتروریسم منطقه یی را مینگریم، هنگامی که مساعد 
سازی زمینه را از طرف دولتمردان کشورهای پاکستان وافغانستان برای رشد مزید آنها شاهد 
هستیم، هنگامی که نیروهای توانمند خارجی ودارندۀ دست باال درین کشورها را در تبانی 
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وزد وبند با طالبان می نگریم؛ آیا عواقبی که در برابر رشد اجتماعی واقتصادی وفرهنگی این 
مناطق نشسته است، درنظر نمی آیند؟

 جای تردید نیست که توسل به انفجارات واعمالی که خون بیگناهان رامیستانند ورعب 
وترس وبی امنیتی بار میاورند و روبه گسترش اند، آن عواقب درنظر مجسم میشوند  این 
نگرانی هنگامی بیشتر میشود که اعمال تروریستی هماهنگ درمنطقه را، بمثابۀ ابزاری برای 
تحقق آرزوهای سیاسی وپندارهای سخت زیانمند به حال مردم منطقه می نگریم  مردم به 
تشریک مساعی واحترام با همی نیاز دارند  تحقق آنها منوط  ومربوط به موجودیت فضای 
سیاسی تحمل آمیز وبدون حضور سایۀ تفنگ ودهشت های ناشی از آن است  اما پیروزی 
مشی تروریستی با رسیدن به مرحلۀ مشی سیاسی دولتی، شیرۀ جان مردم را بیشترمی مکد 

و جنگ  وخونریزی را بار میاورد 
 آنگاه ست که مژده های استخراج معادن 1000 ملیارد دالری )یا کم و بیش از آن( از 
افغانستان، عملی نتواند شد  هرگاه در پشت درهای بسته وصحبت های توطئه آمیزاین 
توافقات هم حاصل شده باشند، که دولت دهشت آمیزوقهار بعدی- احتمالی، به اعمال 
مردم آزارانه اش در حق مردم افغانستان با هر تبعیض وتعصبی که بدان عالقه دارد، میتواند 
بپردازد، به شرطی که امنیت استخراج معادن را نیز تأمین کند، آن امنیت خواب وخیالی بیش 
نیست  زیرا آن عده مردمی که خواهان زنده گی صلح آمیز با تمام  نیازهای تحول طلبانۀ 
آن استند، فشارهای حکومت ظالمانه را قبول نمیکنند  از آن رو تحمیل حکومت مستبدانه، 
متعصب وسرکوبگر وتبعیض طلب، واکنش هایی را باز میافریند که دسترسی به رشد واز 

جمله امکان استخراج معادن را مانع  میشود 
بی اعتنایی به رشد پدیدۀ تروریسم درمنطقه، پیش پای بینی های سیاسی  ناشی از 
ارجگذاری باطنی به رشد این پدیده، عدم اعتنا به مبارزۀ فرهنگی وسیاسی علیه آن نه تنها 
فراموشی وظایف روزتواند بود؛ بلکه گونه یی ازهمیاری وطلب موفقیت برای رشد تروریسم 

درمنطقه نیز است 
برخی موارد، عده یی ازهموطنان ما که ازدست درازی های دولت پاکستان درامورداخلی 
افغانستان، درد وطن وانسانها را دیده اند، ابرازخوشی میکنند  میگویند، خوب است که دولت 
پاکستان با این پدیدۀ تباهیگر و ویرانساز مشغول باشد  این آرزومندی را دولت پاکستان 
ونهادهای نا عاقبت اندیش برای افغانستان  داشتند ودر پی تحقق آن نیز برآمدند  اما درنتیجه 
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موج های سرکش وگستردۀ آن، حریم آن کشور را در امان نماند  ویژه گی بافت مردم منطقه 
چنان است که از طلب شربرای همدیگر، خیری به مردم مجاور حاصل نمیشود  شاید بهترین 
آرزومندی برای دولت پاکستان این باشد که از برنامه های ناظربررشد تروریسم در افغانستان 
منصرف شود  از مداخله در امورداخلی افغانستان امتناع ورزد  و طرف افغانستان نیزبا سیاست 
های سنتی وخواستگاه های نامعقولی که دربارسلطنتی با اغراض ناثواب وپیامدهای زیانبار 

پایان یافته است، مقاطعه نماید 
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داد اگه عالی ای صحه گذار بی  دادرگی اه

)چند سخن درحاشیۀ توقیف پرویز کامبخش(

هنگامی که به وضع وحال وسرنوشت پرویزکامبخش می اندیشم؛ مظلومیت ومحکومیت 
آزادی بیان در اسارت گاه کشورنیزدرنظرم می آید  مظلومیتی که نشان هایی ازدست آزاروقید 

وبندهای استبداد را در گلو و تن نحیف خویش دارد 
در حدود شانزده ماهی که کامبخش را در زندان نگهداشته و" محاکمه "میکنند ،دلیل 
ودالیل سخیفی راکه بردوسیۀ اش می افزایند، دست بندهایی که بردستان مستعدش می 
بندند، حکم اعدامی را که درمحکمۀ ابتدایی بلخ، بدون شنیدن سخن او و داشتن وکیل مدافع 
صادر میکنند،        تنها بیان حال درد انگیزکامبخش ومحرکی برای دفاع ما از او نیست  
اوچهره یی میشود ازمظلومیت های تاریخی، دیرینه وپیشینه وتصویرگرچهرۀ نظام آغشته با 

انواع بیعدالتی وبی انصافی کنونی  
انتقال کامبخش از بلخ به کابل، و دایرنمودن محکمۀ استیناف و باردیگرصدور حکم" 
دادگاه عالی" در تایید حکم 20 سال حبس برای او؛ زشتکاریها، بیعدالتی ها وسرگردانی های 
شکنجه آمیز ملیونها انسانی را هم درمعرض دید میگذارد که افغانستان دیده است  صحه 
گذاری برتهداب ناقص وفیصلۀ ظالمانه یی را نشان ما میدهد که باالنشینان کاخ آن، رفع 

هراس خویش را در توقیف و آزار دیگر اندیشان دیده اند 
ازین دریچــه، نگاه به چهرۀ کامبخش و روز و روزگار یکسال پسین او، میتواند سرنوشت 
آزادی خواهان ومظلومان بیشماری را با ستیز و آویزآنها علیه اشکال استبداد دیده شده، 

نیزدرکشور ما درنظرها مجسم نماید 
توقیف ناموجــه و آزار کامبخش دریکسال اخیر، نبود عدالت درحوزۀ حقوقی وقضایی 
افغانستان را بسیار وضاحت داد   نبود عدالتی که ده ها هزارانسان حق طلب وحقوق پایمال 
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شده راهمچنان دربی بازخواستی گذاشته است   این درد تراکم کرده، نه تنها درحاکمیت 
جمهوری اسالمی جناب کرزی مداوایی ندید بلکه به ابعاد آن نیزافزوده شد  واین درحالی 
بوده است که به برکت موجودیت رسانه های گروهی بیشمار، اولیای امور، ازهمه جریانات 
دلخراش ومصایب ومظالم آگاهی دارند  مصایبی که باید آنها را فریاد کرد  درپیوند با توقیف 

ناموجه کامبخش مظلوم سال پار نوشتم که :
" واین تنها فریاد ازچنین دردی نیست   این روز ها که همه عالقمندان سرنوشت آن 
جوان )کامبخش (، صدور حکم محکمه را انتظار می کشیدند، ظرفیت محکمه با نشان دادن 
چهره واقعی آن، سنت محاکم فرمایشی وغیر عادالنه را که تاریخ کشورمادیده است، باردیگر 
نشان داد   درحالیکهبایست پرویزکامبخش از داشتن وکیل مدافع و وجود فضای علنی در 
محکمه بهره مند می بود؛ و مردم نیز دوشادوش جلسات آن در ابراز نظر سهم میگرفتند  " 
ولی دستگاه دولتی وبافت وانگیزه های مختلف حاکم بر کارکردهای آنها بگونه ییست که 

نمی گذارند مردم درپی دنبال نمودن واقعیت جریان باشند  
از منظر نیاز مطالعه نیز گفته شود که " کامبخش جوان، نبشته یی را خوانده است  او به 
عنوان انسان نیازمند مطالعه، این نیاز را دارد که نبشته های مختلف را بخواند ونیز این حق 
را دارد که نبشته ویا نبشته هایی را به انسان های دیگری نیزبدهد  زیرا حق هرانسان است 

که هرچه را میخواهد بداند، بخواند 
ایا میشود، سید جمال الدین افغانی، سید قطب، مطهری و       را به محاکمه کشانید 
که چرا آثار و نبشه هایی راهم دردست گرفتند ومطالعه کردند که مغایر اندیشه ها وعقاید 

پذیرفته شدۀ ایشان بود ؟         "
آنچه را که هموطنان بیشمار و ازجمله من درطی یکسال بارها برای جلب توجه به 
سرنوشت کامبخش وپایان دادن به توقیف نادرست اوگفته ایم، این بود که بیش ازین به 
سرنوشت آن جوان نباید بازی نمایند   اما همانگونه که ساخت وبافت نظام نشان میدهد، 
این تنها بازار زراندوزی ها، رشوتستانی ها،حق تلفی،تبعیض های مختلف ،بمباردمانهایی که 
منجر به مرگ صدها بیگناه میشود؛ فریبکاری ها دروغ وچاق سازی تروریست ها      آزاد 

وپر رونق ست   اما حقیقت باید راه زندان را بپیماید !
در راستای همان توقیف حقیقت وبند زدن بردست و پای تحرک و پویایی در جامعه واز 
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نظرملزومات سیاسی – مصلحتی ِ روز، کار کردهای که دل طالب را خوش بسازند است 
که محاکم یکی پی دیگری بی انصافی وظلم را در حق کامبخش صحه میگذارند  وچنان 
بود که " دادگـــاه عــالی " کشور، درپرتو حاکمیت چنان راه ورسم زیانمند، به فیصلۀ غلط 
استیناف صحه گذاشت  این صحه گذاری بر حبس بیست ساله برای کامبخش باید گسترده 

تر محکوم شود 
گمانی نتوان داشت که افغانستان، برای همیشه سرزمینی بماند برای دیدار با رنجهای 
گوناگون  رنجهای ناشی از توقیف برای کامبخش پایان خواهد یافت  کوشش های گسترده 
ومتنوعی که درکناراثبات حقانیت او برای آزادی درجریان است،میتواند مؤید این ا دعا باشد 

 طرح وتحلیل موضوع ومحکومیت صدورحکم پرویز کامبخش، میتواند حامل بارمزایای 
آموزندۀ دیگری نیزباشد  بویژه برای بازشناسی وخود شناسی آن سیاستمداران و" فرهنگیانی 
" که برخی به غلط خویش را روشنفکر پنداشته و درحیات حاکمیت خویش، نه تنها حد اقل 
تحمل را رعایت ننمودند بلکه با بیرحمانه ترین اشکالی، معرف دفاع از نظام قضایی مورد 
نیازیکسان سازی های فکری بودند  چه بسا که اعتراض این دسته سیاستمداران آسیبی 
باشد برحرکت درست وبی غل وغش ودستاویزی برای تشدید ظلم قضات مغرض علیه 

کامبخش 
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جلوگیری از اعدام مهارجین افغانستان رد اریان

 این نوشته بیش از یک سال ونیم پیش درکمال شتابزدگی تهیه گردید  اما به دلیل نیاز به 
دیدن برخی پروتوکول ها و صورت جلسات مامورین افغانستان وایران از نشر بازماند  با آنکه 
کمبود پروتوکول ها وصورت جلسات وکلیۀ فیصله های بعدی رفع نشد، اما، با درنظرداشت 

توجه به حال زندانیان در همان صورت مقدماتی نشر می شود  
 ازچندی به اینسو، خبرها وشایعاتی درگشت وگذار بود، که تعدادی ازمهاجرین افغانستان 
درزندان های ایران در انتظار اعدام به سر می برند  در روزهای پسین، اعدام وفرستادن اجساد 
چند تن  ازاعدامیان به افغانستان، به آن خبرهای تأثر بارصحه نهاد؛ و امواجی از واکنشهای 
گوناگون را بازآفرید  تأثر بار از آن جهت، که  سرنوشت اندوه بار آنها را پیش از همه ناشی 
از اوضاع وشراط زندگی و در پیوند با اوضاع رقت باربیش از دو دهۀ پسین وعوامل مهاجر 
ساز ومحدودیت های ناشی از آن میابیم   ورنه شاید کسانی به سهولت بگویند که مرگ چند 
دزد وقاچاقبر کجا ابراز تأثر دارد  اما برداشت ما این است، که چنان سرنوشت نتیجۀ منطقی 
جریانات واوضاع واحوالی چند دهه است، که مصیبت زا بودند  آن چی به استقبال اعدامیان 
رفت، جدا از کلیت اوضاع  چند دهۀ پسین کشور ما نیست  اوضاعی که بُعد مهاجر ساز داشت 

و در صفحات زندگی مهاجرین، هزار ویک غم واندوه دیگر را نیز برجای نهاده است 
ملیون ها انسانی که متعاقب کودتای ثور،به کشورهای جهان پراگنده شدند، بیشتر به 
پاکستان وایران رفتند  پیرامون وضعیت زنده گی آنها درین دوکشور اگرگاهگاهی گفته شده 

است، ما متأسفانه اقدام شایسته یی را برای حل مشکالت ایشان شاهد نبوده ایم  
 رویدادهای روزهای پسین :

 به گفته زلمی رسول، وزیر امورخارجه، و به نقل از آقای سید حسین عالمی بلخی، 
مجموعاً پنج هزار )5000( تن است و از آنجمله پنجصد )500( تن با جرم های سنگین 
دستگیر شده اند؛ و در دو صد و هشتاد و چهار )284( مورد، حکم اعدام پیشنهاد شده است  
نه )9( نفر عمال اعدام شده اند " )رادیو فرانسه / بخش فارسی / افغانستان / نهم می  2010(
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 با توجه به بد رفتاری ها وپیشامد های تحقیر آمیزچندین دهۀ پسین در برابرآوارگان 
افغانسنان در پاکستان وایران، وبا توجه به خأل حقوقی در زمینه وبی کفایتی وبی پروایی 
های واقعاً  موجود و سوال برانگیر دولت افغانستان ، میتوان سراغ چنان اقدامات را گرفت  
زیرا اعدام های اخیر وقرار داشتن تعدادی دیگر در انتظار اعدام، نقطۀ دیگری از سیر صعودی 
بی اعتنای به سرنوشت مهاجرین زندانی است  بی توجه یی که قصد وغایتی از طرف دولت 

افغانستان را نیز در آن میتوان دید 
با بی  ایران و پاکستان، هزاران پناهنده وآوارۀ کشورما در زندانهای این دوکشور،  در 
سرنوشتی ، بی کسی وبیچاره گی ودردمندی های گوناگون در بند هستند  این وضعیت 
مستلزم جلب توجه همه نهاد هایی است که به گونه یی در پیوند با حقوق  بشر قرار دارند و 

یا رسماً  دارای مسؤولیتی  در زمینه میباشند 
در زمینۀ تمسک ایران به داشتن چنان حقی، تعهدات پیشین که جوابگوی  وضعیت چند 
دهۀ پسین نبوده اند، در نظر گرفته شده است   نمونه یی از پیمان سال 1300 خورشیدی 
را نشان میدهیم که با وجود گذشت نزدیک به9 دهه ازامضای آن، از دریچۀ نیازتجدید نظر 

دیده نشده وبه اعدام های اخیر جمهوری اسالمی ایران دست باز داده است :
در سال 1300خورشیدی ،عهدنامه یی میان دو کشور افغانستان وایران به بسته شد که 

12 فصل داشت  در فصل چهارم آن چنین آمده است :
" فصل چهارم عهدنامۀ مودت بین ایران وافغانستان:

اتباع دولتین متعاهدتین مقیم، یا مسافر در ممالک همدیگر تابع قوانین محلی بوده 
ومرافعۀ ومناقشه وجنحه وجنایت آنها در محاکم عدلیه محلی ایران وافغانستان رسیدگی 

وتسویه خواهد گردید 
مامورین سیاسی یا قنسولگری طرفین معظمتین به هیچ وجه، حق دخالت در مسایل 
قضایی اعم از حقوقی وجزایی اتباع خود درخاک یکدیگر) را( نداشته و مرجع کلیه دعاوی 

تباع دولتین محاکم داخلی دولت متوقف فیها خواهد بود 
حاجی میرزا حسن خان محتشم السلطنه وزیر خارجۀ شاهنشاه ایران و سردار عبدالعزیز 

خان وزیر مختارو ایلچی اعلیحضرت امیر افغانستان  "
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در ین پیوند، شایان یادآوری است، که چنان عهد وپیمان در سال 1300 خورشیدی 
وتداوم اعتبار آن تا حال دارای نارسایی هاست  در آن وقت  تعداد شهر وندان مسافر دوکشور 
همسایه به اندازۀ چند دهۀ اخیر نبود  با آن هم با گذشت کوتاه زمانی با پدید آیی اندک 
مشکالت جدید، مقمامات مربوط دو کشور به بستن تعهدات جدید و تکمیل تعهدات پیشین 
روی دست میازیدند  ؛مثال ً، پس از بستن تعهدی که درباال دیدیم،موضوع مهاجرینی که 
پیشتر ها از شر ظلم وتعدی امیر عبدالرحمان خان، به ایران رفته بودند، به عنوان یک مسأله 
توجه طرفین را جلب نمود  از آن رو  در سال 1301 خورشیدی ،  نصراهلل اعتأل الملک  وزیر 
مختار ونمایندۀ دولت ایران ، وسردار عبدالعزیز خان  دو فصل الحاقیه به عهدنامۀ قبلی 

افزودند 
در فصل دوم  الحاقیه چنین آمده است :

" طوایف وایالتی که سابقاً از از ایران به افغانستان آمده اند، اعم از بربری وغیره کما فی 
سابق تبعۀ ایران میباشند  وبربری هایی که قصد مسافرت به خاک افغانستان را داشته باشند، 
بدون اینکه تذاکر خود را به امضای مامورین افغنسنتان مقیمین  ایران برسانند، حق ورود به 

خاک افغانستان را نخواهند داشت  "
تأسیس سفارت های دو کشور در کابل وتهران، سبب شد که به  موضوع تجار ومسافرین 
دوکشور، همچنان به موضوع مهاجرین قبلی واضحتر بنویسند ومطابق اوضاع جدید، فصل 
سوم الحاقیه را محمد ولی خان وزیر خارجه ونصراهلل خان اعتنأالملک  امضا نمایند  بر  

عهدنامۀ پیشین صحه نهاد 
در واقع عهد نامه های بعد ازعهد نامۀ 1300 خورشیدی ،متأثر از گستردگی روابط  ایران 
وافغانستان به موضوعات جدید عطف می نمود  مانند عهدنامۀ  قوس  1306 که از طرف 
غالم صدیق خان وکیل وزارت خارجۀ افغانستان ومهدی فرخ، سفیر ایران درکابل امضا شد  
همچنان در ضمایم وپروتوکول های سال 1307 سعی شده است که به نارسایی های مواد 
قبلی در معاهدات افزوده شود  یکی از آنها تعقیب مجرمین غیر سیاسی بود که پس از ارتکاب 

جرم، در افغانسنان به ایران ویا ارتکاب جرم  در ایران ،به  افغانستان رفته اند 
به طور مثال درپروتوکول راجع به اعادۀ مجرمین ومتهمین به جرم بین دولتین ایران و 

افغانستان  در سال 1307 خورشیدی چنین آمده است :
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" کلیه مجرمین غیر سیاسی ومتهمین به جرم های غیر سیاسی، که پس از ارتکاب جرمی 
در خاک یکطرف، به خاک طرف دیگر رفته باشند، وتقاضای استرداد آنها بشود، به مامورین 

طرفی که جرم در خاک آن واقع شده، تسلیم خواهند شد "
نادرخان، که بحث ومناقشه یی پیرامون حدود غیر معینۀ   در زمان پادشاهی محمد 
سرحدی وجود داشت، پرو توکول تعیین حدود غیر معینه را در 4 ماده وزیر خارجۀ افغانستان 
فیض محمد خان و محمد تقی اسفند یاری سفیر ایران درکابل امضأ نمودند  از آن زمان به 
بعد، بیشترمسألۀ آب هیرمند چشمگیر بود که چندین بار موافقت نامه هایی امضأ شد      اما 
در همه موارد،عهد نامهۀ 1300 خورشیدی وتطبیق قوانین محلی در حق شهر وندان کشور 

دیگر، دارای اعتبار ماند 
باید بگوییم که تطبیق قوانین ایران بر کتله های مهاجرزندانی افغانی اگرتعدیل وتغییری 
ندید، اما آن سوی دیگر، فصل ششم همان عهد نامه در خالل  جنگ چندین سالۀ عراق 
وایران زیر پای گذاشته شد  شاید همه مطلع باشند، که افغانهایی که به جبهۀ جنگ فرستاده 

شده اند، کم نبوده اند  در حالیکه در عهدنامه چنین میخوانیم :
فصل ششم :

اتباع دولتین در ممالک یکدیگر از کلیه خدمات نظامی وسایر وظایفی که مخصوص به 
اتباع داخلۀ هر دولت است، معاف ومستثنی خواهند بود "

به این ترتیب جمهوری اسالمی ایران در تطبیق تعهدات پیشین رفتار دوگانه داشت  

*  *  * 

 با هجوم سیل مهاجر افغانستان به پاکستان وایران، که حاکی از پدید آیی وضعیت جدید 
بود ، کمتر به مشکل موضوع توجهی صورت گرفت   در آغاز،عامل نخستین مهاجرت ها 
به ایران، اقتصادی بود  آن هم بیشتر از شروع دهۀ پنجاه در زمان ریاست جمهوری محمد 
داؤودخان هزاران تن بدون پاسپورت ویا با پاسپورت با هدف کاریابی به آن کشور رفتند   
پس از کودتای ثور که تعداد مهاجرین با رقم بیشتر معرفی میشد، سیاسی بود  دقیقاً  بیشترین 

مشکالت و ارقام پرونده ها با اتهام جنایت را ازآن زمان به بعد میتوان مالحظه نمود  
دالیل و زمینه ها سیاسی آن تعلیق حقوقی میتواند روشن باشد  زیرا نه جمهوری اسالمی 
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ایران در پی مراجعه به جانب دولت افغانستان بود ونه مهاجرین وسازمان های سیاسی 
ونظامی دارندۀ دفاتر وبهره مند از پشتیبانی جمهوری اسالمی ایران، به دولتی که درستیز قهر 
آمیز با آن بودند، چنان صالحیتی را قایل می شدند که در بارۀ مهاجرین صحبت نماید  زیرا 
دراثر استبداد وفشار های طاقت فرسای آن دولت واثرات هجوم شوروی، به مهاجرت روی 
آورده بودند  وبا آن که به تعداد کسانی که زمان ریاست جمهوری محمد داؤود خان و شاه 
ایران، در ایران زندانی بودند، افزوده میشد، جمهوری اسالمی ایران حق هرنوع صالحیت 
وتصمیم گیری را مانند زمانه های پیشین دارا بود و بدون درنظرداشت، عوامل اجتماعی 

و محدودیت های ناشی از وضعیت بد اقتصادی، به محدودیت ها وسرکوب ها می افزود 
 اما مسأله جدا از موقف جمهنوری اسالمی ایران ، مستلزم دیداری با مهاجرین وزندانیان 
در ایران است که دلسوزی را به آنها مطالبه می نماید  ورود شاید دو ملیون مهاجربه ایران، و 
روبرو شدن بخش قابل مالحظۀ آن ها با مشکالت عدیده یی مانند بیکاری، بی سرپناهی، 
بیماری و دشواری های ناشی از محدودیت مسافرت ازیک شهر به شهر دیگر، میتواند 
طبیعی تلقی شود که مقدمات و زمینه های دست بردن به قاچاقبری، برخورد با مقامات 

انتظامی و دیگران را نیز با خود همراه دارد 
 از طرف رهبران گروه هایی که با دولت ایران وپاکستان در پیوند های دوستانه بودند ، 
اصالً  اندیشه واقدامی برای حل مشکل آواره گان وزندانیان آنها صئرت ئنگرفت  درین راستا 
اگرروز تا روزمتأثر از زند گی بی سروسامان، به تعداد زندانیان از میان مهاجرین افزوده می 
شد ؛ زندانی یی که توان مالی گرفتن وکیل و حق دفاع از خود را نداشت، حق و یا ناحق 
سالهای متمادی در زندان ها ماند  در نتیجه می بینیم که امروزتعداد این گروه از زندانیان 

اندک نه بلکه  بیشمار است  

*  *  *

با آن چی گفته شد،  ضرورت  صحبت پیرامون سرنوشت زندانیان وتجدید نظربر آن 
تعهدات با ایران، مطرح میشود  درین پیوند، بسیار الزم بود که طرف افغانستان ،دروازۀ 
صحبت های مصلحت جویانه وچاره جویانه را با ایران، برای زندانیان بیشمار می گشود  
اینکه چرا تا حال اقدامی در زمینه صورت نگرفت، گذشته از بی کفایتی حاکم بر  نهاد های 
مسؤول،بخشی از مردم ، ایجاد و تداوم تشنج را به نفع مرام های خویش ارزیابی می نمایند  
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ازین رو باید تصریح نمود ،که  آن بی توجهی وبی کفایتی مقامات دولت افغانستان، هم تداوم 
رفتار های پیشین وپیامدهای ناگوار بعدی شده است  بنابر آن سیاست غلط وغیر مسؤوالنۀ 
طرف افغانستان، آن اقدامات مقامات ایرانی را بیشتر تکمیل نموده ومیدان یکه تازی وبهره 

بردارانه داده است 
 در حالی که نیت حل مسأله مستلزم مراجعۀ مصلحت آمیز به جمهوری اسالمی ایران 
و دنبال نمودن مذاکره پیرامون سرنوشت زندانیان جنایی بود که میتوانست ، باب بستن  

عهدنامۀ جدید و هدف رهایی زندانیان وگسیل آنها را به افغانستان دنبال نماید   
در بارۀ بی کفایتی دولت افغانستان که اعمال جمهوری اسالمی ایران را کمک نموده 
است ، باید افزود که در طی سالهای اخیربا آن که ملیون ها دالر درپیوند با مسأله مهاجرین 
حیف ومیل شد، اما سوکمندانه هر گزصدای اعتراض ویا اقدام چاره جویانه یی از طرف 
مقامات مربوطۀ افغانستان برنخاست  مقامات دولت افغانستان هیچ وقت، برنامه و طرحی را 
روی دست ننهادند که پس از ارزیابی دقیق مسألۀ مهاجرین راه حلی پیدا شود، که در پرتو 
آن، مشکل سرنوشت زندانیان با دولت های پاکستان وایران مطرح گردد   چند بار دیده شده 
است که در افغانستان زمان ریاست رئیس جمهور کرزی ، پس ازینکه فریاد ها به گوش 
های جهان رسید، بیشتر با جنبه های اغواگرانه و درچارچوب جنجا ل ها با پارلمان، هیأتی 

را برای  اطالع یابی به ایران میفرستند 
اما میشد که با دنبال نمودن موضوع به مثابۀ یک مشکل مهاجرین ، دولت افغانستان 
مقامات جمهوری اسالمی ایران را به پای مذاکره می کشانید، تا پیرامون وضعیت وسرنوشت 
زندانیان نیز صحبت کند  بهتر بود که پس ازمشوره با مقامات جمهوری اسالمی افغانستان، 
نخست کمیسون مشترکی را ایجاد می نمودند وبعد متهمین  با پرونده های مربوطۀ شان 

تسلیم طرف افغانستان میشدند 

*  *  *

اکنون که خبراعدام ها نه تنها اسباب نگرانی مسؤوالنه نسبت به یک تعداد قربانیان 
سالهای خون وآتش ویرانی وسرگردانی وفرار ها را بار آورده است، بلکه زمینه های استفادۀ 
سؤ  وبهره برداری های سیاسی را نیز فراهم میکند، الزم است که چاره جویی جدی موضوع 
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با توجه به جوانب مختلف روی دست گرفته شود 

 
از طرف جمهنوری  اواخر  افغانستان، آن چی  درین  ناسالم دولت  از موقف  صرفنظر 
اسالمی ایران در برابر زندانیان بیشتر در پیش گرفته شد ه است، در یکی از ابعاد خود از آن 
آرزومندی های تشنج انگیز حاکی است  اگر شایعات مبنی بر موجودیت این ذهنیت را ، که 
در ارگان های با نفوذ جمهوری اسالمی ایران اشخاصی چنین تصمیم را اتخاذ کرده اند، که 
خواهان افزایش تشنج در ایران ومنطقه هستند، نیز در نظرآوریم؛ امروز به این مسأله از دو 
نقطه نظر نگریسته میشود: نخست از دریچۀ آرزوی حل آن به حیث یک مشکل حل ناشده 

ودبگری از روی نیاز های قشرسؤاستفاده جو با تجارت سیاسی  
 

نیاز حل عاجل مسأله، طرح  مبتنی بر درخواست پایان دادن به اعدام ها ورهایی زندانیان 
وآن کوشش های عاجل دولت افغانستان را خواهان است که تجدیدنظر درفصل چهارم 
پیمان سال 1300 خورشیدی را نیز شامل شود   مراجعه به همه کشورها و مجامع و نهاد 
های بین المللی که میتوانند در زمینۀ تحقق جلوگیری ازاعدام ها وایجاد تغییر در وضع 

ومکان زندانیان مؤثر باشند، متمم این سعی وکوشش است 

*  *  *
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پیموده رفت  
ابید هب راه ان     

بیش از این شاید نپذیرفتن شکست برنامه های ادعایی برای افغانستان از طرف  دولتیان  
وحامیان آنها، از آن دیده درایی هایی باشد که سیاستمداران فریبکار با آن عادت کرده اند  
با آنکه جریانات دهسال  پسین همواره حکایت از آن داشته است، که عمده ترین چالشهای 
موجود درجامعه راه حل نمیابند، با آنکه صدای اعتراض وانتقاد بلند بود؛ اما دولتمردان با وعده 
های توخالی، امروز وفردا گفتن و دلیل تراشی های مخالفت انگیز، در جهت تزیید چالشها 

قدم می نهادند 
همانگونه که بسیاری ها وآنهم بارها گفتند، که راه های در پیش گرفته شده علیه کشت 
خشخاش و توسعۀ اراضی آن با وعده های داده شده سازگاری ندارد، مقصران همچنان به 
کجروی ادامه دادند  حتا مسؤولین مناطقی را که درین زمینه دارندۀ دستاوردهایی بودند، 
زیر فشار نهادند  درزمینۀ مبارزه با دهشت افگنی های تروریستی نیز این روش ناشفاف 
وفریبکارانه بیش از پیش وضاحت میافت  حیف ومیل کمک ها، رونق دادن رشوت ستانی، 
تبعیض، دسته بازی ومافیایی گری؛ دغل بازی و دروغگویی که به عادت آنها تبدیل شده 
بود، معترضین را نشانی  می کردند، نه معایبی را که جامعه را به سوی تباهی بیشتر رهنمون 

میشد 
از جمله پیرامون روابط وپیوند های پشت پردۀ دولتمردان و کشورهای حضور نظامی 
داشته در افغانستان، با آن که همواره گفته میشد، اما پنبۀ بی اعتنایی در گوشها گذاشته با 
تمکین به تروریسم مردم وعواقب زنده گی آنها را به سخریه گرفتند  با آن که همه معترضین 
سیاست تماسهای پنهان وپشت پرده، میگفتند که طرفدار جنگ نیستند اما باید روشن شود 
که چه منظوری  در پیش است، اما سیاست بازان همچنان به انکار ورزی  و دروغگویی 
ادامه دادند  آنگاه که همه چیز آفتابی شد، به توجیه گری ومغلطه کاری روی آوردند  توجیه 
روش های نابکار ونگران کننده زیرنام "تأمین صلح" اما نه صلحی که آن جامعۀ درددیده و 

زجرکشیدۀ جنگ محتاج آن است  
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 آری صلح، صلح راستینی که مردم به آن نیاز دارند  صلح برای مردمی که طی بیش از 
سه دهه طرف های درگیر شیرۀ جان شان را مکیده، وسرانجام جنگخوی تازه نفس و مداخله 

گر دیگری را وارد میدان نموده است  
اما در زمانه یی که سیاست های تمکین به تروریست ها آفتابی شده است، اما با آن 
هم همه تصامیم وفیصله ها را نمی گویند، در زمانه یی که این راه وروش از نگرانی های 

بیشترخبر میدهند، دیگر چه خواهند کرد 
 همانگونه که پیش بینی میشد، نیروهای خارج روزی بار وبستره بر می بندند و راه 
بازگشت در پیش میگیرند، اینک شاهد آن هستیم  که ازمدتی برای فراهم آوری زمینه های 
چنان بازگشت، برای خویش بینی خمیری میسازند  در حالی که بدون دستاورد هم نیستند  
دستاورد آنها وازهمه مهمتر از ایاالت متحدۀ امریکا این است که تأثیرات القاعده را درسرزمین 
های دورتر از قلمروخود محدود نمود  همواره از بن الدن والقاعده گفتند، بن الدن را کشتند، 
بدون اینکه غافل باشند، صد ها بن الدن دیگر آماده و یا در راه پرورش یابی هستند  برای 
این نگرانی خویش، به پیشرفته ترین وسایل تخنیکی، و ترتیبات امنیتی متوسل شده اند  
آنها نمی خواهند که دیگر تروربست ها حادثۀ مشابۀ 11 سپتامبر بیافرینند  اما این ما هستیم 
که بدانیم آنها آفات و مصایب تروریست ها رااز سرزمین ما بر نمیدارند  آنها با تروریست ها 
کنار میایند، برای تروریست ها پول وسالح میدهند، راه را هموار میکنند که در قطر دفتر 
بگیرند، آزادانه به هرجای بروند و آماده شوند تا قدرت را درافغانستان بگیرند؛ به شرط اینکه 
به بقیه تروریست اجازه ندهند خواب از چشم امریکایی ها و دیگران بربایند  درین جریان 
کرزی وتیم او را مسخره هم میکنند  اما این تیم به خود نمی گیرند که تمسخر میشوند  
این ها نیز به هدف رسیدگان هستند  زراندوزان این تیم نابکار، به قدرکافی زراندوختند  
مطابق امیال مورد ضرورت به شهرت وکام ونامی رسیدند  ازهمه امتیازات بهره مند شدند  
تعدادی که قاطعتر و دارای مرام وهدف تسلط انحصاری در افغانستان هستند، میدانند که 
سیاست غرب وامریکا آنها را برای رسیدن به هدف گام دیگری هم نزدیکتر میکند  آنها 
میدانند که پیوندها وتماسهای پشت پرده با آدمکشان حرفه یی و جان دوباره دادن به آنها 
پایه های مرامی شان این بدخویان را محکمتر میکند  حتا اگرخود مانند دورۀ مالعمراجازۀ 
زندگی درافغانستان رانداشته باشند، دلخوش میدارند که آدمکشان جهال قدرتمند باشند  زیرا 
ناف نابریده با آدمکشان دارند  آنها هم درین سالها پیروزی داشتند  هیچوقت حاضر نبودند 
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که کسی جنایات آدمکشان وانفجارها وانتحارهای آنان را محکوم کند  واگر گاهی از سر 
ناگزیری به سیاست های مزورانه  پرداختند؛ صد باردیگر به رشد و نفوذ آنها پرداختند  همین 

ها بودند که نهادها و روش های دموکراتیک را با کار شکنی روبرو نمودند 
آری، خارجی های حضور یافته در افغانستان میروند، تیم کرزی  نیز خواهد رفت  این ها 
درین  دهسال در مجموع آن چه انجام دادند، از روی وضع جاری و حرکت آن به سوی آینده 
واضح میشود  امروز مردم در عذاب دشواری های اقتصادی ومعیشتی گرفتار هستند  تفاوت 
های زندگی مردم را بسیار دامن زده اند  بی امنیتی در اکثر مناطق بیداد میکند  مناطقی را 
که دستاوردهای علیه آدمکشی داشتند، آرام نمی گذارند  آنچه را سمت وسو میدهند، برای 

آینده از حکومت خفقان زا خبر میدهد  
 این جریان دیده شده و آزمونها  ده ها درس آموزنده با خود دارد، که الزم است همواره 

گفته شود و طرف توجه عملی باشد: 
 توجه جدی به امکانات درون جامعه است   توجه به تفاهم داخلی  حلقه زدن به دور نکات 
مشترک  رعایت احترام فرهنگی، سیاسی  واجتماعی با همدیگر  محکومیت انسان آزاری 
های مختلفی را که جامعه دیده است  پیش گرفتن فرهنگ ایجادگری و مرزبندی با اخته 
شدگان فرهنگ ویرانگری  رعایت همه جانبۀ حقوق شهروندی  رعایت بی کم وکاست از 

حقوق زنان، دست برداشتن از استفاده های سؤ ازعقاید ومقدسات مردم      
اگر مردم ما به  نهاد هایی با این فرهنگ دست نیابند، نتایج ناگفته پیدا تواند بود  و امروز 
که در پیش روی پای های تروریسم در افغانستان، کفش میگذارند وبه نازدهی وبفرما گویی 
او مشغول هستند، جامعۀ ما به درک این خطر و وظیفۀ ایجادگری و پیمودن راه نرفته، نیاز 

بسیار دارد 
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��ی رداکبل " اعتراض می کنم                             
�م ������لا من رب ايجاد " رمزک ا

یادداشت فشرده

در حالی که مدارس هم اندیش با " القاعده " و "داعش " وطالبان ، با تمویل مادی 
ازطرف دولت عربستان سعودی در کشور ما، روبه گسترش نهاده وفاجعه آفریده اند، وبرای 
آینده مردم نیز اسباب زحمت را فراهم می آورند؛ اینک اعالم شد که مرکز بزرگ دیگری در 
کابل با نام ملک عبداهلل ایجاد می شود  مرکزی که گنجایش 5000 طلبه ی دینی ) البته 

مسلم است که مطابق به تعلیمات رسمی عربستان سعودی ( را دارد  
عجالتاً طی این یادداشت فشرده ابالغ می شود که : 

نبوده  - افغانستان  مردم  شدن  نامسلمان  افغانستان،  در  اصلی  های  چالش 
ونیستند  

برخالف ادعایی که از " تدریس اسالم معتدل "، در آن مرکز، به عمل آمده است،  -
عربستان سعودی پشتیبان خشن ترین افکار واعمال تروریستی بوده وبا رعایت اعتدال 
پیوندی ندارد  آن مرکز نیز در ترویج وگسترش افکار مغایر نیازهای جامعه ی ما، نقش 

خطرناکی را در اینده ایفا می کند  
ادعا شده است که ایجاد این مرکز سبب جلوگیری از رفتن عالقمندان تعلیمات اسالمی  -

به پاکستان می شود  سزاوار یادآوری است که پاکستان بهترین نمونه ی آزموده شده 
وپیشینه از چنین مراکز است، که با پول وتعلیمات عربستان سعودی، در ترویج خشن 

ترین افکار ورفتار درمنطقه منجر شده است  
مردم ما به امنیت، به کار، به قانونمداری ، به رعایت حقوق بشری، به پایان دادن به  -
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تبعیضات وتبعیض علیه زنان، به پایان دادن شبکه های مافیایی، به مفاسد تعفن آمیز؛ 
ومقاطعه با رفتارهای خشن نیاز دارند  تشبثات عربستان سعودی در کشورهای مانند 
افغانستان، نه تنها در رهایی از چنان چالش ها کمکی نمی رساند، بلکه به دامنه ی آنها 

می افزاید 
ایجاد این مرکز افراطی آموزی، سؤ استفاده واضح حکومت پادشاهی عربستان است از  -

اوضاع ناهنجار افغانستان وبه ویژه وضع اقتصادی افغانستان  و حکومت فعلی افغانستان 
درادامه توافقات زمان آقای حامد کرزی، پولی را برای پروژه های دیگری به دست 

خواهد آورد ، اما دورنمای غمباری را در چشم انداز می گذارد 
نبود  - بیگانگان،  به  افزون  روز  اتکأ  و  سالم  اقتصادی  سیاست  نبود  که  است  واضح 

شخصیت های غمخوار و حضور یابی دولتمردانی که با سهولت تطمیع دولت های 
پولدار ومخالف شدید حقوق بشری می شوند؛ به چنین مهلکه ی جفا آمیز زمینه بخشیده 

است   
این مرکز تشنج زا، افزون بر بُعدداخلی زیانبخش آن برای مردم ما، رقابت های پنهان و  -

آشکارشده ی جمهوری اسالمی ایران وعربستان سعودی را تشدید می نماید  
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��ی ملک عبدالله " ؟   هن !
�م ������لا " رمزک ا

به منظور گسترده گی وتوحید مخالفت ها
به دنبال انتشاراین خبر که عربستان سعودی، "مرکز اسالمی ملک عبداهلل" را درکابل 
ایجاد می کند، واکنش های مخالفت آمیزهمراه با ابراز نگرانی های ژرف، روبه گسترش 
نهاد  اگرمخالفت آنانی را که درمداررقبای منطقه یی عربستان سعودی قراردارند، درچارچوب 
دیگری درنظر بگیریم؛ مشابهِت تأثر، نگرانی ومخالفت جمع بزرگی را می نگریم که بر بنیاد 
شناخت، تجربه و آگاهی از کارکردهای زیانمند چنین "مرکزی"، به مخالفت های مقدماتی 
دست یازیده اند  با ارزیابی از نظریات این گروه ازهموطنان خویش، می بینیم که نشان 
دادن نیازهای اقتصادی ، معیشتی، امنیتی، فرهنگی؛ ودرکل، نیازهای عاجل مردم است که 
چنین رویکردی را بارآورده است  در واقع این جمع از مخالفین، افزون بر این که با وضاحت 
وصراحت می گویند که این "مرکز"، از مصیبت ددمنشانه وجاهالنه ی انتحاری وانفجاری 
نه تنها جلوگیری نمی کند ؛ بلکه فضای تحقق آرمان های انتحاری را مساعد می نماید  
نه تنها قطره اشکی ازچهره ی انسان های گرسنه ومواجه با هزار ویک درد ورنج دور نمی 
کند؛ بلکه قشری را تولید و پرورش می دهد که در خدمات اجتماعی و تولیدی جامعه سهمی 
نداشته، ولی با کاهلی ومفت خواره گی و صدرنشینی به استفاده ی سؤ از مقدسات مردم می 
پردازند  واین مصیبت ها پایان کار نیست، آنها در راستای لزوم دیدهای منطقه یی ومسلمًا 
جهانی جبهه یی از مردم تربیه می شوند که جلو آهنگ رشد جامعه و روی آوری های مدنیت 
آمیز را می گیرند  قشر ممتاز، عیاش وخوی گرفته با زراندوزی وعیاشی که مقدرات عربستان 
سعودی را دردست دارد،اما برای زن کوچکترین ارزش الزم را قایل نیست وحتا زنی را که 
راننده گی کند، محکوم می داند، قشری که سینما را منع می کند، اما خود بیشترین " سینما 
" را در حرمسرای خویش دارد، قشری که در ایجاد فجایع القاعده، طالبان و رشد" دولت 
اسالمی " سهم چشمگیری دارد؛ آری این قشر با ایجاد"مرکزملک عبداهلل" به ابعاد دشواری 

ها در افغانستان می افزاید  
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پس کاماًل به موقع و درست است که برابر این گونه تشبثات ،دست اندازی ها و معامله 
گری ها، صدای مخالفت رساتر ابرازشود  صدایی که پیام محکومیت دولتمردان افغانستان 
را نیز به گوش های پنبه نهاده شده ی ایشان برساند  زیرا معامله گری های دولتمردان بی 
مسؤولیت واندوه زای افغانستان، همواره راه را برای فاجعه آفرینی های روز و فردا هموار 

نموده است 
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 ربای رائب بداوی
ت
�� ���لا

زهار رضهب ���ش

هنگامی که این سطر ها را می نویسم، شاید ضربات شالق های تیکه داران دین ومذهب 
در عربستان سعودی، نشان خون آمیز و نفرت انگیز را بر پیکر رائف بداوی جوان وئبالگ 
نویِس عربستان، برجای نهاده باشند  زیرا قرار بود که امروز پس از ادای نماز جمعه، کار 

شالق زنی آغاز شود 
بنویسد،  آزاد  بیندیشد و  آزاد  انسانی که تصمیم گرفته است  انسان؛  بداوی به عنوان 
سیاست های غلط و رفتارهای پولیس مذهبی را طرف سرزنش وانتقاد قرار داد  همزمان با 
آن، در راستای باورهای بالندۀ خویش کوشید  حکومت سعودی او را به دهسال زندان، 1000 
ضربه شالق و پرداخت جریمۀ نقدی محکوم نمود  قرار است این 1000 ضربه شالق طی 

20 هفته و در هر هفته 50 ضربه اجرا شود 
این هم شایان یادآوری است که مدافعین جهانی عربستان سعودی، از شنیدن چنین خبر 
واعتراض بر آن، از آوردن پای رعایت حقوق بشر وازادی بیان خود را در گوشۀ بی خبری 

قرار داده اند 
فیصلۀ " دادگاه " عربستان سعودی سزاوار محکومیت است و دفاع از رائب بداوی و 
بداوی های بی شمار که در همچو کشورها به دلیل داشتن عقاید وباورداشت های مغایر 

حکومتگران مستبد، شکنجه می شوند، وظیفۀ انسان ونهادهای مدافع حقوق بشر است 
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خوشبین ابشیم، اام هن غافل                   

همه شنیدیم که در روز انتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیتی ، مردم بسیار، 
داوطلبانه برای رأی دهی رفتند  این عمل از یک سو نمایانگرسهم گیری آگاهانه بود و 
ازسوی دیگر، نشاندهندۀ جسارت شکوهمندی که دربرابرتهدید انتحار و انفجار ومطالبات 
تروریست ها ، ترسی را به خود راه ندادند و تسلیم نشدند  بازتاب تحسین آمیزی که این سهم 
گیری در قلم و موضع هموطنان ما داشت، از صحه نهادن به ارزش های دموکراسی و خوار 

وزبون نمودن عالیق استبدادی و دیکتاتوری حاکی بود، که هنوز ادامه دارد     
اما، نباید غافل بود که مارمحیل ومتظاهر در آستین جامعه و نهاد های مختلف دولتی 
است  اگر اکثریت مردم با دل ونیت پاک به سوی صندوق ها رفته اند، همه نامزدان وهمه 
فعاالن و دست اندرکاران نظم ونسق این روند، نیک اندیشی و وفاداری به شفافیت را در 
نظر نداشته اند  تروریست ها در روز انتخابات نخوابیده بودند  دست به اعمال تروریستی هم 
زدند  واین تلخی نیز وجود دارد که برخی از نامزدان هرگز موضع ضد تروریستی نداشته اند  
به این ترتیب نگرانی های قویی هم وجود دارد که مانع دامن کشیدن حوزۀ خوشبینی های 

افراطی می شوند   
شناخت و مهار نمودن این چهره ها نیز زمانی به سامان می نشیند که مردم بیشتر آنان 

را بشناسند     
غافل نباید بود که همه دست اندرکاران امور انتخابات وتعدادی از زورمندان ،هم جفا های 
ضد دموکراسی وضد آرأ مردم را مرتکب شده اند  تشخیص انگیزه ها وچهره های جفا ورز؛ و 
معرفی مستند آنها برای مردم، به تحقیق وبررسی نیاز دارد  باید انتظار چنین تحقیق و آزمونی 

از تحقیق را نیز داشته باشیم          
اگر تحقیق شفاف پیرامون تخطی ها، وادعا هایی که تا حال شنیده ایم، به درستی سمت 
وسو بیابد، دست آورد جامعه در حرکت به سوی گسست از فساد پیشگی ، و جهت یابی های 

قانونی بیشتر می شود
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             ايجاد احساس و واکنش اهی ام     

ایجاد احساس را میتوان ناشی از تأثیر انگیزه های محیط خارجی دانست  از آنجایی که 
درنظر نیست تا پیرامون ابعاد آن صحبت نماییم، ازاحساس های ایجاد شده یی میاوریم که 
پس ازشنیدن چند خبر دست داده اند  ایجاد احساس ، فعل وانفعال و واکنشهایی را هم 

میتواند بروز دهد  اگر تبصره های کوتاهی را در پیوند آورده ایم، از آن گونه واکنشها اند  
خواندیم که رئیس دولت جمهوری اسالمی افغانستان، جناب حامــد کرزی به انارکلی،  -

خانم هندوی شناخته شده ومدافع حقوق انسانها، رأی داده است  راستش خواندن این 
خبر تبسم انگیز بود  اینکه جناب رئیس جمهور، با کدام انگیزه و دورنمای بهره بردارانۀ 
سیاسی به بانو انارکلی رأی داده است، نیاز به جستجوی بسیار ندارد  اکنون بخش 
قابل مالحظۀ مردم جامعۀ ما به رفتارهای ایشان آشنایی یافته اند  به هرحال خودش ، 
تصمیم اش و دلش  اما اگر رئیس جمهور در طی چندین سال که هندوان وسکهـ های 
افغانستان همچنان درمعرض تبعیض وتضییقات متحمل رنج و آسیب ها شدند، گامی 
دلسوزانه وانسانی برداشته بود؛ اگر به صدا ها وعرایض و دادخواهی ها گوش فرا داده 
بود؛ اگرطی چند سال که وظیفۀ ریاست دولت به وی سپرده شد، در ورای اختالفات 
وتبعیضات وتعصبات جایی گرفته بود، سزاوار آن بود که این قدم اورا نتیجۀ منطقی 
بینش خردمندانه واحترام به انسانیت بدون درنظرداشت دین وآیین وقوم وزبان ومنطقه 

محاسبه نمود وآفرین گفت   سوکمندانه که وی چنین نبوده است
مشاهدۀ عملیات نجات دهی  33 تن ازمعدنچیان شیلی برای یک ملیارد انسان کرۀ  -

زمین احساس خوشی ومسرت همراه داشت  در حالیکه با مصرف چندین ملیون دالرو 
زحمات شباروزی، طراحان وفعاالن عملیه نجات احترام بر انگیختند وشادباش هایی را 
نصیب خویش نمود ند، دیدن وشنیدن نام شیلی ، بارها جریانات 37 سال پیش آن کشور 
را نیزتداعی می نمود  روزگاری را که حکومت منتخب مردم، حکومتی  که از طریق 
کسب اکثریت  آرأ بدت آمد وآلنــده را به ریاست آن برگزیده شد  اما در اثر کودتای 
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خونین و وحشت آمیزجنرال پنوچت، سرنگون گردید  یکی از ابعاد آن تراژیدی نیست 
ونابود شذدن ده ها هزار انسان بود  از آنجایی که کودتا چیان همه راتیرباران نموده 
ودرگودالها فروریخته بودند، وازسرنوشت آنها، خانواده های ایشان اطالعی نداشتند؛ 

سالهای متمادی هزاران خانواده به دنبال گم شده گان خویش سرگردان بودند 
جناب کرزی، پس از تکذیب چندین باره از داشتن تماس با تحریک اسالمی طالبان،  -

سرانجام اعتراف کرد که با آنها تماس های " غیر رسمی " داشته است  "شورای صلح" 
را اعالم داشت وجناب برهان الدین ربانی را به ریاست آن) البته با این یاد آوری  از طرف 
کرزی که جناب حضر ت صاحب مجددی الزم دیدند( پیشنهاد کرد شورای صلح که 
70 عضو دارد، برای قطع جنگ ودنبال نمودن راه سازش وآشتی وبرگردانیدن طالبان به 
مشارکت به قدرت خواهد کوشید  اگر ازین هنر سیاسی حامد کرزی بگذریم که نخست 
زیرپای رقبا ومخالفین خود را خالی میکند وبعد از گوشمالی ، ریاست جویان را  تشخیص 
و به ریاست های انتخاب میکند که آلۀ دست وی باشند،عکس العمل طالبان به افشأ 
گری کرزی جالب به نظرمی آید  به گونه یی که بخش فارسی تلویزیون خیبردر پشاور) 
که هرروز به ساعت شش شام انتشار میابد(، از زبان سخنگوی طالبان "ذبیح اهلل مجاهد" 
گزارش داد؛ طالبان اعتنایی به اهمیت مذاکرات ننموده وپیشنهاد همیشگی خویش را 

مبتنی برپذیرش پیشرط خروج قوای خارجی از افغانستان مطرح نمودند 
اما میشود برآن دموکراسی ونظامی که جناب حامد کرزی ممثل آن است، این تأسف  -

را ابراز داشت که چگونه تماس گیری و صحبت های چندین سالۀ پشت پرده را بارها 
تکذیب اما درغیاب پارلمان ومردم کشور انجام داده است  ایا گذاشتن این پیشرط برای 
بیگناه  و کشت  آدم های  از کشتن  آنها  ندارد که  اسالمی طالبان موردی  تحریک 
فعالیت های  با  باید  نمایند  پیشرطی که  انصراف  بودن  اجانب  خشخاش و دردست 
مطبوعاتی وسیاسی بی وقفه هماهنگ باشد  مگر این طالبان نبوده ونیستند که با تکیه 
برسالح وحشت انگیز وغیر انسانی انتحاری، به رونق تروریسم در افغانستان پرداخته اند  
با درنظرداشت، سیاست های ناشفافی که تا اکنون جناب حامد کرزی از آن نماینده گی 
نموده است، تردیدی نتوان داشت که نام جاده صاف کن تروریسم را در پیشانی خویش 

ثبت خواهد کرد 
 به مناسبت روز جهانی بهداشت ،رسانه های گروهی خبر دادند که 60 در صد مردم  -
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افغانستان ازناراحتی های روانی رنج می برند  تظاهر بیماری های روانی در گونه های  
افسرده گی، آتش زدن، و توسل به خودکشی ها روبه تزاید نهاده است  در حالی که 
مسلم است که این بیماری ها منشأ اجتماعی واقتصادی دارند، وخامت اوضاع اقتصادی 
وتشدید نا امنی ، خطرات بیشتری را متوجه مردم افغانستان خواهد نمود  منابع داین 
ئخبر را نیز داده اند که در تمام افغانستان دوصد تخت برای بیماران روانی وجود دارد  آیا 
صدا های شکایت آمیزی که از ناحیه حیف ومیل ملیارد ها دالر شنیده میشود، به گوش 
اولیای امور دولت افغانستنان نمیرسد ؟ چشمدید ها وخبرهای روزمره همه حاکی از آن 
اند که بخشی از مردم به زرو زور خویش افزوده اما ملیون ها انسان دیگر درزیر خط فقر 
با ناهنجاری های مختلف روبرو شده اند  وجود نا امنی وبی بازخواستگری، زمینه های 
روبه گسترش ناراحتی های روانی را در جامعه دامن زده است  ایندۀ کشور ازین ناحیه 

نیزنگران گننده است  
وخون  - راستاند  تن   400 از  بیش  نیزجان  پیش  ها  قرقیزستان،ماه  سیاسی  تنشهای 

بیگناهان وانسانهای آرزوی دیدار صلح وامنیت و رفاه اجتماعی را برزمین ریخت  پس 
از سرنگونی رئیس جمهورکه 6 ماه پیش اتفاق افتاد، مطابق فیصلۀ حکومت انتقالی در 
هفتۀ پسین انتخابات پارلملنی برگزار گردید  درانتخابات پارلمانی قرقیزستان که 120 
نماینده دارد، 29 حزب شرکت کرده اند  همین مورد میتواند به تنهایی حاکی ازمتالشی 
شدن احاد سیاسی جامعه ونبود تفاهم الزم وابتدایی بودن دورۀ آزمونهای نظام مبتنی 
ساختار های دموکراسی باشد  افزون بر آن تنشهای قومی به ویژه میان ازبکها وقرقیزها 
، بارها جنگهایی را شعله ور نموده که عدم حل  خردمندانۀ آن نه تنها برای آیندۀ آن 
کشورنگرانی آور خواهد بود، بلکه بر ادعا های پیشین که گفته میشد مسایل قومی  
ملیتی  در شوروی حل شده اند، خط بطالن میکشد  به هر حال دیده میشود که زمینه 
های داخلی تنشها در قرقیزستان وجود دارند  روسیه وامریکا با داشتن امکانات مداخله 
میتوانند از آن تنشها بهره گیری سؤ نمایند  از روی تجربیات تاریخی میشود گفت که 
اگررهبران سیاسی وفعاالن فرهنگی واجتماعی آن کشور مانند هر کشور مشابه نتوانند با 
خردمندی ، با احترام به همدیگر، با رعایت اصل مشارکت، دور نهادن سیاست های قوم 
گرایانه وتبعیض آمیز، به فعالیت بپردازند، قرقیزستان ، بارهای دیگر نیزروی خونریزی ها 

واستخوان شکنی های قومی را خواهد دید 
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هچ رسنوشتی ردانتظارفلسطین است ؟

وارد  ناظر  عنوان  به  فلسطین  آزادیبخش  سازمان  نمایندۀ  که  هنگامی   ،1974 سال 
مؤسسۀ ملل متحد شد،گمانی برجای نمانده بود که زمینه های جهانی به رسمیت شناختن 
استقالل مساعد تر  شده اند  زحمات و مبارزات فسلطینی ها،فشارهای وارده بررهبران جبون 
کشورهای عربی،عقب گاه های رهبردی درسطح جهانی؛ به آن پیروزی وافق های بعدی 
مژده میداد  سال 1988، اعالن استقالل فلسطین،طلب حقوق فلسطینی ها را بی چون چرا 

صحه می نهاد 
طی سالهای بعدتر، با وجود فروپاشی شوروی یا بخشی ازعقب گاه رهبردی فلسطنیان، 
به ویژه سازمان الفتح که یاسرعرفات دررأس آن قرار داشت،توان یابی استقالل خواهانه به 
جایی رسیده بود که پیمان اسلو را درسال 1994 بمیان بیاورد  پیمان اسلو با وجود نواقص، 
داشتن نکات مبهم ، ونارسا ،مهر تاییدی بود بر حق  استقالل طلبی وداشتن حق تأسیس 

دولت مستقل فلسطین 
 اما طی سالهای بعد ازآن، دوعامل مانع شونده بیش ازهمه درسر راه تحقق آمال مورد 

نیاز تبارز یافت 
آن دوعامل که در واقع همدیگر را به گونه یی  کمک وتکمیل نموده اند، توان یابی 
سازمان شهرت یافته به نام حماس وجهاد اسالمی از یک طرف و مخالفت های دشمنان 
استقالل فلسطین در اسرائیل بود  محافظه کاران اسرائیل که با پیمان اسلو نیز موافقت 
نداشتند، در پی کار شکنی وایجاد فضای متشنج بودند  آن زمینه را شارون چهرۀ شناخته 
شدۀ دشمنی با فسطینی ها، با ماجراجویی ها وحمالت نظامی برخالف آمال فلسطینی ها 
مساعدتر نمود   گفته می شود که کفایتی ها، فساد اداری ورشوت ستانی ها،سران الفتح را 
از مردم فلسطین جدا نمود و به رشد جهاد اسالمی و حماس کمک نمود  حماس وجهاد 
اسالمی در حالی که وجود اسراییل را نپذیرفته بودند،وتکیه بر جهاد وشهادت وتربیۀ افراد 
انتحاری نمودند، رهبران اسراییل، فرصت را غنیمت شمرده،به حمالت نظامی و ویرانگری 
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درسطح نظامی؛ پرداخته ودرسطح سیاسی، کوشش هایی را به منظورتعلیق خواست استقالل 
وایجاد دولت مستقل فلسطین پیش بردند  جانبداری امریکا ازمواضع اسراییل، قطع کمک 
بر  را  بیشتری  هایی  فلسطین،دشواری  گردان  خود  دولت  به  وامریکا  اروپا  اتحادیۀ  های 
اکثریت مردم بیش از 4 ملیونی فلسطین تحمیل نمود  اسراییل با استفاده از فرصت به 
ساختن شهرک ها درقلمرو اشغالی ادامه داد اگر اسرائیل باری با توجه به میزان فشارها و 
گسترش دامنۀ مخالفت در کشورهای عربی وجهان، عقب نشست، کار شهرک سازی نماد 
غایت اصلی سیاست غاصبانه، بارهم ادامه یافت  اصطکاک های داخلی،به ویژه جنگ های 
داخلی حماس و دولت فلسطین،عدم واقع بینی  حماس و جهاد اسالمی که بیشتر به آرمان 
خواهی و نه به تحقق به دست آوردن دولت مستقل وسرزمین فلسطین می اندیشند،سیاست 

لجوجانۀ اسراییل را کمک نمود 
با تمام بن بست ها وبحرانی که در راه اعالن دولت مستقل فلسطین ایجاد شد، داعیۀ 
مردمان کشورهای عربی  میان  در  ها،  فلسطینی  ازطرف  و طلب حق  نمرد   آنها  برحق 

ومسلمان به گونه های  مختلف، جای پیوند یابنده یافت 
عملکردهای اسراییل، دفاع یک جانبۀ امریکا وکشورهای اروپایی از آن، بدون دشواری 
هم تمام نشد  یکی از پیامد های آن بذر فزایندۀ مخالفت ودشمنی در سینه های مردم 
کشورهای عربی بود که با تأثیر پذیری از داعیۀ فلسطین و رفتار نامعقول مدافعین اسراییل،رو 
ز تا روزگسترش یافت  ازهمین رو بود که بارک اوباما سال پیش ،هنگام سخنرانی در دانشگاه 
قاهره سعی نمود، تا ازفشاری که به دشمنی با امریکا تمام شده است، بکاهد  اما نه تنها  
مردمانی که ازین  ناحیه با امریکا سر مخالفت دارند، عملکردها را می بینند نه سخنرانی 
هایی دپلوماتیک را ؛ بلکه مردمان عالقمند به سرنوشت فلسطین همچنان مفسرین سیاسی 

دروقت شروع ریاست جمهوری اوبا ، با معیار توجه به عملکر اوباما به انتظار نشسته بودند 
اینک، درفرصتی که  حوصلۀ دولت خودگردان فلسطین به سر رسیده و محمود عباس 
رئیس جمهور فلسطین اعالن نمود که در اجالس عمومی ملل متحد؛ استقالل وایجاد دولت 
مستقل فلسطین را اعالن می نماید  ایاالت متحدۀ امریکا، همان اوبامای که دوسال پیش 
موضوع فلسطین راچنان مطرح می نمود که سرانجام درتحقق حق آنها کاری کند، همزبان 
با نتانیاهو صدراعظم اسرائیل، مخالفت خویش را ابراز کرد  آن چه را مقامات امریکایی  
به اصطالح دلیل میاورند، این است که به رسمیت شناختن کشورمستقل فلسطین از راه 
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مذاکرات صلح آمیزبا اسرائیل میسر است!!
سران همان اسرائیلی که میدان هوایی نو ایجادشدۀ در فلسطین را ازبین بردند، بندر 
بحری تازه بنا را ویران کردند، ساختمان های دولتی وبیمارستان را به آتش کشیدند؛ در 
سرزمین های اشغالی شهرک سازی را بی اعتنا به فشار های مردمان جهان ادامه دادند، 
آیا همان دولتمردان از راه مذاکره و فتار صلح آمیز کشورمستقل فلسطین را بهرسمیت می 

شناسند؟!
 ایاالت متحدۀ امریکا تهدید به  استفاده از حق ویتو هم نمود 

کارشکنی واستفاده از " حق ویتو"، حقی  که از بی عدالتی موجود در یک مؤسسۀ جهانی 
حاکی است، وبی احترامی وبی اعتنایی به اکثریت کشورهای جهانی را با خود دارد  با این 
"حق"، یا استفاده از ویتو، ایاالت متحدۀ امریکا به تعداد مخالفان خود در شرق میانه وجهانی 
که طرفدار تشکیل دولت مستقل فلسطین اند، خواهد افزود  جنبش های که ازبهارکشورهای 
عربی سر برآورده و دیکتاتورهای دزد ساالر رابه زیر کشیده ویا درراه پایان دهی به حیات 
ـعد مخالفت با امریکا و اسراییل را با خود  ـُ سیاسی آنها هسستند، با بیشترین احتمال که بــ

حمل خواهند کرد 
صلح با فلسطینی ها و پایان یابی تشنج اسراییل در شرق میانه باید ازین معبر بگذرد:

پس دادن اراضی اشغالی، رفتن اسرائیل به قلمرو پیش ازحملۀ 1967، پذیرش حق تعیین 
سرنوشت واستقالل فلسطین،انصراف از برنامه های غاصبانۀ شهرک سازی، زمینه های 
صلح را برای فلسطنی ها فراهم میاورد  نیاز مردم رنجدیده و سرزمین زخم دار فلسطین به  
صلح وبازسازی به اندازه یی است که هر نوع جنگ طلبی ماجراجویانه وآرمان خواهی های 

تعصب آمیز ودور از عقل، در برابرآن سر تسلیم فرو خواهد آورد 
 اما تصمیم ایاالت متحدۀ امریکا مبنی مخالفت با اعالن کشور مستقل فلسطین و 
درصورت لزوم استفاده از" حق ویتو"، سرنوشت غم بار مردم فلسطین را باردیگر درچشم 

انداز اذیت بار ودلسوزانه تری نهاده است 
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رهبران ارسائیل هچ خواهند رکد؟

موج های اعتراضی ومطالباتی درشرق میانه وشمال افریقا قد برافراشته  وکاخ ها وکانون 
های فساد وصدها ناهنجاری مردم آزار را آماج حمالت قرارداده اند  این موج ها اسرائیل 
را هم تکانی داده است  زیرا سیاست غلط وغاصبانه یی که ازچند دهه به اینسو دراسرائیل 
حاکم است؛ فشارهای اقتصادی وناگواری های اجتماعی را برمردم اسراییل تحمیل می 
نماید  سیاست غلط که ازپشیبانی بیدریغ هرگونه سالح وامکانات کشورهای غربی ومتحدین 
آنها نیر بهره مند است؛ یکی از پیامدهای آن رویش وپرورش تروریسم است  فشارهایی که 
سیاست ظالمانه وغاصبانه برجای نهاده، ازنقش آن درشکل گیری گرایشات تروریستی نمی 

توان انکار نمود  این ها همه درمجموع برای مردم اسرائیل نارضایتی به بار آورده اند 
مظاهرات گسترده یی که درین اواخربا طرح مطالبات مبنی بربهبودی وضع معیشتی 
مردم، جاده های تل اویو وچند شهردیگر را لگد کوب کرد، دارای پیام ونشانۀ تحوالتی است 
که آنها را با کلیت جنبش های اخیرمنطقه پیوند میدهد  این مظاهرات ابراز داشته اند، که 
دیگر تکیۀ رهبران اسرائیل به سیاست نظامی گرانه، که بی توجهی به بهبود اوضاع ورفع 
نیازمندی های مردم را همراه دارد، تحمل پذیر نیست  این مظاهرات نشان میدهند که تنها 
آن پارلمان ودموکراسی برای چند حزب دراسرائیل، به معنی نبود دشواری های طاقت سوز 

مردم اسرائیل نیست 
این مطالبات بهبود اوضاع زنده گی مردم، مبین آن اند که اگردموکراسی به تعدادی مجال 
عملکرد دلخواه به ویژه غصب سرزمین های دیگران واعمال بیرحمانه ترین شیوه نقض 
حقوق بشر، زورگویی وتشدید فشارتروریست زایی را درپیش گیرد، وزندگی مردم را  روز تا 

روز با دشواری ها نگهدارد، تحمل پذیر نیست  
برای همه روشن است که اِعمال ناهنجاری ها وفشارهای اقتصادی ومعیشتی باالی 
مردم اسرائیل، با سیاست های غلط ماجراجویانه و به دورازاحترام به تمامیت ارضی دیگران 
پیوند دارد  تکیه بر سیاست نظامیگرانه، تحکیم مواضع درسرزمین های اشغالی، بی احترامی 
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به فیصله های جهانی، حمله ور شدن به قلمرو بقیه کشورهای منطقه که از طرف اسراییل 
عملی شده است، اعتراض ومخالفت دیگری را ایجاد نمود، که نمی تواند درتغییر چنان 

سیاست غلط بی تأثیر باشد 
نظامیان  ازحمله یی که  است  پس  برخاسته  ترکیه  ازجانب دولت  این موج مخالفت 
اسراییل بر کشتی امدادرسانی انجام دادند، و دراثرآن تعدادی ازترکها کشته وتعدادی زخمی 
شدند، اتخاذ موضع مخالفت آمیزازجانب حکومت ترکیه، دوراز تصور نبود  زیراپیشتر از آن 
هم حکومت جلوه های اعتراض ترکیه برسیاست اسراییل آشکار شده بود  اما واکنش بعد 
ازحمله برکشتی نشان داده که تعدیلی جدی تردرسیاست حکومت ترکیه  درقبال اسرائیل 
جای یافته است  حمله برکشتی امداد رسانی، زمینه های بروز تمنیات سیاسی ترکیه در برابر 

اسرائیل را مساعد تر نمود  
شایان تأمل است که انگیزه های حکومت ترکیه هرچه باشد، هرمنظور اقتصادی وسیاسی 
که آن را در کشورهای عربی همراهی نمایند، حتا اگرانگیزه های دریافت مقام رهبری در آن 
دخیل باشند، یکی از پیامد های زیانمند آن برای اسراییل تردید ناپذیر تواند بود  زیرا ترکیه 
ازچندین دهه به این طرف یکی ازمتحدین اسرائیل بود  ترکیه واسرائیل معاهدات مختلفی در 
بسیاری از زمینه ها میان هم بسته اند  حکومت های نظامی ویاتحت تأثیر نظامیان؛ همواره 
از اتخاذ موضع در راستای سیاست دفاع از اسرائیل عدول نمی کردند  وقتی حاکمیت شاه 
ایران که با اسرائیل روابط متعدد اقتصادی ودپلوماتیک داشت، ازمیان رفت، پیامد آن برای 
اسرائیل بسیار هم زیانمند نبود  برخالف، جمهوری اسالمی ایران بااتخاذ سیاست هایی که 
همزمان با آن دشمنی با کشورهای عربی، اجرا می شد، اسرائیل را در موضع مستحکم تری 

قرار داد 
اما اینک ترکیه هنگامی براسرائیل فریاد میکشد که ازحملۀ خویش بر امداد گران معذرت 
خواهی نماید که فرهنگ معذرت خواهی میان رهبران اسرائیل محلی ازاعراب ندارد  نتیجۀ 
چنان موقف و تداوم سیاست اعتراضی ترکیه بر اسرائیل، به سوی همیاری های بیشتر ترکیه 
با کشورهای عربی جای تازه تری یافته است  تصورمی شود که این نتیجه یابی دقیقاً  همان 
منظوری هم باشد که رهبران موجودۀ ترکیه خواهان آن هستند  استقبال گرم اتحادیۀ عرب 
از صدراعظم ترکیه، تهدید ترکیه به واکنش نظامی درصورت ادامۀ عملیاتی مانند حمله 
برکشتی امداد رسانی، افزایش حامیان وطرفداران صدراعظم ترکیه در بین مردم کشورهای 
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عربی، فریادمرگ براسرائیل که ده ها هزار نفر در استدیوم ورزشی استانبول هنگام مسابقۀ 
فوتبال ترکیه با اسرائیل سردادند؛ اگر می تواند به رشد وگسترش دامنۀ مراودات تجاری و 
اقتصادی ترکیه با کشورهای عربی کمک نماید  وبه رونق یابی نسبی اقتصاد ترکیه مدد 
برساند، اسرائیل را با مخاطرات وعوامل مهمی روبرو خواهد نمود که ناگزیر به تعدیل سیاست 
غلط شود  این تغییرموقف ترکیه با توجه به تغییراتی که درمصر به زیان اسرائیل ایجاد شده 
است، وبا توجه به میزان شعوراجتماعی وسیاسی مردم اسرائیل که همه خواهان سیاست 
غاصبانۀ رهبران خویش نیستند، می تواند، بستر مساعدی برای تغییرات در رهبران وسیاست 

اسرائیل باشد 
اگررهبران منحرف اسرائیل دراین اندیشه به سرببرندکه اوضاع بحران آلود زود گذر است، 
و درپی آن باشند که ناتوودرکل کشورهای مدافع اسرائیل درغرب، شورشهای ضد حکام 
خود کامه وفاسد را مهار کرده و به سوی تحمیل دوستی با سیاست سنتی اسرائیل سمت 
دهند، برداشتی است غلط  زیرا سیاست غلط اسراییل اکثریت عظیم مردم منطقه را نسل 
اندر نسل به مخالفت پرورش داده است  ازینروسرنگونی دیکتاتورها ودزد ساالرانی که برخی 
از آنها با اسرائیل سرسازش نداشتند، حضورآن همه مخالفت با سیاست غاصبانۀ اسرائیل را 

کاهش  نمی دهد 
اینکه در برابر این سیاست سنتی  وغلط اسرائیل، واکنش های دوراز واقع بینی، سیاست 
یهود ستیزی، بهره گیری های سؤ که همراه است ازاستفادۀ حق مردم فلسطین وبرخی 
نهادهای نظامی وسیاسی  درشرق میانه، به عنوان ابزار فشارعلیه اسرائیل، این که حماس 
مدعیان غصب همیشگی سرزمین های  ماجراجویی، دردست  اتخاذسیاست  با  همچنان 
های  فعالیت  دادن  نشان  با  اسرائیل  ویرانگرانۀ  حمالت  که  این  تبرمیدهد،  فلسطینیان، 
تروریستی توجیه! میشود، هیچکدام محوراصلی مسأله را پنهان نمی تواند  مسأله اصلی این 
است که اسرائیل سرزمین های اشغالی راترک بگوید وحق مردم فلسطینی، تمامیت ارضی 

و حق آنها رابرای اعالن دولت بپذیرد 
اگر رهبران اسرائیل تن به پذیرش چنین واقعیت ندهند، صف بندی های جدیدی بحران 

شرق میانه را مدت های دیگری همراهی خواهد کرد 
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آای عدالت رد راه است؟

های  فیصله  راه  به  وچشم  آمیز،نیازمند اتخاذ موضع  بحث  موضوع  اواخر،سه  دراین 
عادالنه؛رنگینترو برجسته تر ازپیش جلب توجه نمودند  نتایج حاصله و دورنمایی را که تعمیق 
و تعمیم آنها میتوانند ترسیم نمایند، خوشبینی هایی را در راستای غلبۀ حق وانصاف وعدالت 

بارمیاورد  آن موضوعات عبارت اند از :
 1- محکومیت رهبران جنایتکارحکومت نظامی ارجنتاین

خبرگزاری های جهان اطالع دادند، که جورج رافایل ویدال،رهبرحکومت نظامی ارجنتاین 
آن  رأس  در  ویدال  نظامی که  درپی کودتای  ابد شد   به حبس  )1976-1981( محکوم 
قرارداشت،درحدود سی هزارتن کشته شدند  پس ازروی کارآمدن نظام مبتنی بر انتخایات 
مطرح  اوبارها  همکاران  دیگراز  وتعدادی  ویدال  محکمۀ  درخواست  پارلمانی،  وسیستم 
گردید سرانجام اودرسال 1985محکوم و زندانی شد امادرسال 1990کارلوس منم رئیس 
جمهوروقت، او را عفوکرد  معترضین به ویژه نهاد های طرفداررعایت حقوق بشر ومحکو 
میت جنایتکاران،آن عفو را نپذیرفته،به دادخواهی برای دایرشدن محکمۀ دیگری تالش 
ورزیدند  آنها مدعی بودند که جنایات ویدال وهمکاران او عفو پذیرنیست  این بود که دادگاه 
عالی چند روز پیش باردیگراو رامجرم شناخته وبه حبس ابد محکوم نمود  خانواده های که 
عزیزان خویش را طی سالیان زمامداری او از دست داده بودند،همچنان نهادهای مدافع 

حقوق بشراز صدور حکم محکمه به گرمی استتقابل نمودند 
پیش ازین در ماه آپریل سال جاری بنبونه یک تن دیگر ازچهره هایی که به نقض حقوق 
بشرمتهم بود ومدارک بیشماری به جنایات او صحه نهاده بودند، به 25 سال زندان محکوم 

شده بود 
دایرشدن چنان محاکمات وابالغ فیصله های که محکومیت شکنجــه و اعدام مخالفین 
را با خود داشت، به مثابۀ درسی تلقی شد که جلوگیری ازتکرارفجایع را ازتاریخ گرفته وبه 

بشریت میاموزاند 
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 2- عساکرپولیندی از طرف ارتش شوروی به قتل رسیده بودند.

درنیمۀ ماه دسامبرسال جاری، دومای روسیه رسماً اعالم داشت،که آن گروه ازعساکر 
پولیندی، که دراثرحمالت نیروی فاشسیم هتلری به سوی مرزهای شوروی فرار نموده بود 
ند، براساس دستوررهبری شوروی به قتل رسیده اند  با وجودیکه ازچند دهه به اینسو، بحث 
ها وابرازنظر های درین زمینه وجود داشت،اما مقامات شوروی ومدتی هم روسیۀ کنونی از 
اعتراف به آن جنایت گرفتن امتناع ورزیدند  مقامات شوروی و مطبوعات احزاب وابسته به 

آن مدعی بودند که عساکر پولیندی ازطرف عساکر آلمانی به قتل رسیده اند 
تعدادعساکرپولیندی که به قتل رسیده بودند، همچنان بازتاب آن نمی توانست از انظار 
پنهان بماند  اکنون که طرف دستور دهندۀ بگونۀ رسمی معرفی شده است؛ بحث چرایی 

توسل به آن هم میتواند درتشخیص انگیزه های اتخاذ چنان سیاست جالب باشد 
تصورمیشود که رهبری شوروی را ترس وهراسی از آلمان هتلری، پیش ازحمله به آن 
کشور،چنان همراهی می نمود که با قتل عساکر پولندی، سعی درخاطر خواهی آلمان داشتند 

3- یکی ازداغ های برجای مانده برپیکرتاریخ   قتل بیش ازیک ملیون ارمنی هایی 
است که از طرف دولت ترک عثمانی وترکان جوان به وقوع پیوسته بود  آنچه ازسال 
1915آغاز شد وچند سال بدرازا کشید، گونۀ توسل به قتل وشیوه های که برای از میان 
برداشتن ارمنی ها در پیش گرفته شد، بصورت واضح سخن از جنایت ونسل برداری 
دارد  متعاقب اشغال ارمنستان از طرف قوای  دولت عثمانی تعدادی وسیعی ازارمنی 
ها را در جنگ جهانی اول به جبهات فرستاند وتعداددیگر را به صورت فجیع به سوی 
مرگ   در میان اسناد وکتاب های که به آن نسل کشی ها پرداخته اند، چشم دیدهای 
جمالزاده ازحال زارارمنی ها هنگام مسافرتی که وی به سوی سوریه داشت، تکاندهنده 
است  وی درکتاب " مشاهدات شخصی من در جنگ جهانی اول " که درسال 1350 
د ر ژنو کشور سویس به نشر رسیده است، از پیشامد های اهانت آمیزعساکر ترکیه 

ووضعیت رقت بار ارمنی ها مینویسد 
آن رفتار که ازسوی منابع ارمنی وبعد تراز طرف بسا منابع یگر، نسل کشی هدفمند ارمنی 
ها نامیده شد، هیچوقت از طرف دولت های ترکیه تایید نشده است  در ترکیه ازتراژیدی 

ارمنی ها یادآوری شده اما مقصد نسل کشی ارمنی ها را نپذیرفته اند 
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گذشته ازآنکه درد پیکر سوزی ارمنی ها را ازین بابت میازارد وحتا بارها به برخوردهای 
تنفر آمیز وخونین با ترکهای آذربایجان منتج شده است،چندین دهه است که این موضوع 
در بسا ازسایرکشورهای جهان نیز بازتاب دارد  افزون بر بحث های کمرنگ پیشینه از سال 
1965 در اروگوئه تا بحث هفتۀ پیش در سنای امریکا، اتخاذ موضع در قبال آن همواره 

مطرح شده است 
هفتۀ پیش مجلس سنای امریکا ازصدور فیصله یی خود داری کرد که تصور می شد، 
را  از جانب دولت ترکیه  نهاده وعذر خواهی  را صحه  تراژیدی  مضمون نسل کشی آن 
نیزمطرح کند  تا حال چندین کشور اروپایی درین زمینه بگونۀ جدی موضع گرفته واز دولت 

ترکیه درخواست نموده اند که آن فجایع را به عنوان نسل کشی ارمنی ها بپذیرد 
اینکه در پشت عالقمندی آن تعداد ازکشوهای جهان به این موضوع، که به محکومیت 
ترکها اشاره نموده اند، چه انگیزۀ سیاسی نهفته است، میتواند سزاوارمکث و تأمل باشد  
مثاًل عالقمندی آن احزاب وکشورهای که هنوزموافق نیستند ترکیه عضویت اتحادیۀ اروپا 
را حاصل نماید، هنگام طرح وتصمیم پیرامون این موضوع میتواند، به عنوان وسیله یی 
برای به تفویق انداختن عضویت ترکیه وایجاد مشکل تلقی شود   اما اگراین انگیزه یابی 
را در چارچوب دپلوماسی این احزاب و دولت ها محفوظ نگاه داریم وآنرا مانعی در سر راه 
دریافت نفس موضوع نبینیم، این سوال پاسخ می طلبد که آیا در برابرارمنی ها تصمیم نسل 
کشی وجود داشت ویانه؟ رفتارها وپیشامد ها،مدارک ارایه شده از جانب ارمنی ها از صحنه 
های دلخراش وغیرانسانی حکایت دارند تجاوزجنسی،اعدام نویسندگان ومتفکران،وجود آثار 
قبرهای دسته جمعی،مرگ ده ها هزار هنگام بی جای نمودن وکوچ های اجباری، در حافظۀ 
تاریخ جای گرفته اند  آن رفتارهای غیر انسانی سزاوار تقبیح اند  بعید به نظر نمیرسد که 
تنش های خونینی که بارها به ویژه در دهۀ 90 سدۀ پیش در قره باغ وبار های دیگر میان 
ارمنی ها وآذری ها روی داد، ریشه یی دربیعدالتی های پیشینه ومنجمله درتراکم نفرت های 

نژادی و قومی هم دارد 
با توجه به گسترش روحیۀ انتقادی به رفتارهای دور ازکرامت انسانی ، تقبیح شکنجه 
ومحکومیت خودسریهای دیکتاتورها و تقبیح نسل کشی ها، می شود امیدواربود که بشریت 
گامی به سوی تحقق عدالت برمیدارد  به رغم تمام موانع و بی احترامی های که هنوزهم 
در مقیاس جهانی در زمینۀ حقوق انسانها وجود دارد، محکومیت هررفتار جنایت آمیز میتواند، 
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امید رشد این فرهنگ را در سینه های مردمانی که به رعایت کرامت انسانی و از میان 

برداشتن هنجار های خشونت آمیزمی اندیشند، بذرنماید 
رفتارارتش فرانسه در الجزایرهنگام جنگ رهایبخش،رفتارویرانگرنه وآسیب زای ایاالت 
متحدۀ امریکا در ویتنام عملیات نظامی ورفتار های ضد بشری قوای شوروی درافغانستان 
در دهۀ هشتاد، و موارد دیگر تاریخی، همه وهمه انتقاد طلب اند  َدین پوزش رسمی بر 
دوش این کشورها هنوز هم سنگینی دارد  اعتراف مراجع رسمی این کشور ها به رفتار های 

ناشایسته، صدای دیگری از نزدیک شدن قدم های عدالت تواند بود 
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    پیمان استراتیژیک افغانستان و هند

 هب کجا می انجاـمد؟

 ازمیان پیمان های گوناگون و متعددی که حکومت های افغانستان، درسالهای پادشاهی 
امان اهلل خان تا حال با برخی از کشورهای جهان بسته اند، شاید هیچ پیمانی به اندازۀ پیمان 

اخیرمیان افغانستان وهند، بحث برانگیز نبوده است 
پیمانی که به تاریخ 12 میزان 1390 خورشیدی- 4 اکتبر 2011 در دهلی جدید انعقاد 
یافت و به امضأ صدراعظم هند و رئیس جمهور افغانستان رسید، حساسیت های تلخ را هم 
به ویژه در پاکستان برانگیخت  در زمینۀ مخالفت و ابراز حساسیت، گمانی نیست که چین 
نیز با توجه به رقابت های سیاسی واقتصادی درمنطقه وبا توجه به اختالفات با هند و داشتن 

میانۀ  دوستانه با پاکستان؛ با این پیمان دل خوشی ندارد 
در پایان نگاهی می کنیم که عوامل انعقاد، بازتاب و حساسیت های پاکستان علیه این 

پیمان ازکجا برخاسته است؟
سالها پیش افغانستان کشورمتالشی شده یی بود که با امکانات خارجی ومیسر شده از 
هر دست وهرطرف، اندکی نما وسیما وشیرازه بندی یافت  یکی از کشورهایی که آمادگی 
خویش را در ساختمان افغانستان اعالم داشت هند بود  پروژه های هند درافغانستان عبارت 
بوده اند ازتمدید خطوط برق ساختمان جاده ها، فرستادن موترهای سرویس، پذیرش بورس 

های تحصیلی، همکاری های صحی و پرورش نیروهای امنیتی 
چنانکه می بینیم، این پروژه ها مورد نیاز افغانستان بود و نمی توانست مورد تردید  کسی 

باشد 
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با توجه به نیاز بیشتر وبه منظورسمت وسو دادن دامنۀ همکاری های بعدی بود که درشروع 
سال جاری شایع شد که افغانستان با هند نیز پیمان درازمدت همکاری در زمینه های مختلف 

می بندد  صدراعظم هند هنگام مسافرت به کابل )ماه می 2011( آن را اعالن داشت 
انعقاد  پیمان امضأ شد  در فاصلۀ آشکارشدن چنان تصمیم و  اکتبرآن   اینک در ماه 
آن در 4 اکتبر، مقامات سیاسی ونظامی پاکستان بارها از مخالفت با چنان همکاری ها  و 
افغانستان هوشدار داده وپیهم پیشنهاد کردند که پاکستان می تواند  دامنۀ آن به طرف 
آموزش وپرورش وتقویۀ نیروهای امنیتی وارتش را درافغانستان عهده دار باشد  ازحساسیت 
ها وواکنش های پاکستان، آشکارا معلوم میشد که درهیچ صورتی همکاری های افغانستان 
و دقیقتر آن سهم هند در روند کنونی افغانستان راتحمل نمی کند  ازصدراعظم پاکستان تا 
پرویز مشرف جنرال بازنشسته رئیس حکومت نظامی پیشین پاکستان و حمیدگل، روحانیت 
سیاسی پاکستان ومقام های آی اس آی همه وهمه مخالفت خویش را چنان ابرازداشتند که 
گویی آن همکاری وتعمیق وتوسیع پیمان، انگیزۀ تازه به عمل مشترک جبهه یی علیه هند 

وافغانستان به آنها داد 
اما آن چه که به گسترده گی بحث پیمان وحساسیت های پاکستان، بیشتر زمینه بخشید، 
بستر زمانی و بحران سیاسی موجود دردل آن است  پیمان همکاری استراتیژیک میان 
افغانستان وهند زمانی انعقاد یافت  که دولت پاکستان زیرفشار امریکا قرار دارد  با آنکه پس 
از تروربرهان الدین ربانی، سرو صدای مقامات افغانستان نیزعلیه پاکستان باال گرفت، اما 

دولت پاکستان بنابه دالیل مختلفی، آن سرو صدا را چندان جدی وبا اهمیت نمی گیرند 
ماه های اخیرومخصوصا ً پس ازحمالت شاخۀ حقانی گروه طالبان برسفارت امریکا در 
کابل، به فشارهای تبلیغاتی وشدت لحن مطالبات مبنی برسرکوب تروریست ها درقلمرو 
پاکستان افزوده است  این تهدیدات تا آنجا پیش رفت که مقامات امریکایی احتمال مداخلۀ 
مستقیم برقلمرو پاکستان را محتمل دانستند   پیوند یافتن زمانی وگره خوردن پیمان با 
تهدیداتی که پاکستان با آن روبروشده است، به ابرازنارضایتی وسر وصدا راه اندازی مقامات 
پاکستانی انجامیده است  درین میان سیاسیون گوش به فرمان نظامیان، در تابعیت از آن 
واکنش ها و به عنوان مجریان سیاست سنتی هند ستیزانه علیه هند وسیطره جویانه در 

افغانستان، بحران ها و فشارهای بیشتری را حمل میکنند 
 درین پیوند چند موضوع شایان یادآوری اند که درآینده باید مطرح بحث وابراز نظر 
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گسترده تر باشند:
ازنظرحقوقی پاکستان دارای حقی نیست که برعلیه چنان پیمانی بیاشوبد  این پیمان  -

هیچگونه مواد حوزۀ نظامی و توافقات ضد پاکستانی را احتوا نمی کند 
خاستگاه آن نیازهای جانب افغانستان وآمادگی هایی است که هند دارد  پاکستان نیز می  -

تواند درچارچوب چنان مناسبات وارد تعهداتی باشد 
دولت پاکستان وکلیه نهادهای مؤثرو رویداد سازپاکستانی درافغانستان، چند دهۀ پسین،  -

به ویژه از شروع ریاست جمهوری محمد داؤود خان، که روز تا روز مداخالت خویش را 
درافغانستان متحقق دیده اند، در پی  این پیمان نوعی ایجاد مانع را برای سیطره جویی 

خود می بینند 
می نگریم که پاکستان افزون براینکه از دریچۀ روابط خویش با هند به روابط هند و  -

افغانستان می نگرد  پاکستان می خواست و می خواهد افغانستان را درزیر نفوذ وسلطۀ 
انحصاری خود داشته باشد  وقتی پای مخالف خویش را حتا درسطح چنان همکاری ها 

ببینند، دست به مخالفت می زند 
کیفیت ومضمون چشمداشت های هند وپاکستان درافغانستان نیز متفاوت است  تردیدی  -

نتواند بود که هند مانند هرکشور دیگری که درمنطقه دچاراختالفات سیاسی وسرحدی 
ست، آرزومندی های هماهنگ کنندۀ خویش را دنبال می نماید  اما مهم این است که 

دولت افغانستان دچارچنان استفادۀ سو ازجانب هند نشود 
هند نمی تواند، افغانستانی را کمک نماید که پاکستان ببلعد  هند در بهترین حالت می  -

تواند به تحقق همان حوزه هایی که در پیمان حضور دارد، کمک نماید 
اما پاکستان، سالها نشان داده است که قدرت وتوان نهادن اثر دارد و در جلب واستخدام  -

نیرو، ایجاد وسایل فشار داخلی در افغانستان علیه دولت های مخالف خود دارندۀ امکانات 
بسیاراست 

مثالی از دیروزها بیاوریم: درسالهای دهۀ چهل خورشیدی، هند درکار ترمیم تندیس های  -
بامیان کمک کرد، اما پاکستان نیرویی را در افغانستان سرهمبندی کرده بود که تندیس 

ها را ار بیخ وبن برانداخت 
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پاکستان با دست درازی که در راه تقویۀ تروریسم برداشته است به سهولت می تواند،  -

از امکانات تخریبی خویش مانند، انفجار بس های شهری، شفاخانه ها و سفارت هند 
نیز استفاده نماید  در واقع پاکستان سیاست ناگسستۀ ویرانگرانه را درافغانستان دنبال 

نموده است 
افغانستان زمینۀ مساعد تأثیر پذیری عملیات تخریب پاکستان را داراست  -
موقع یابی پاکستان خود چارچوب بحث جداگانه یی را ایجاب میکند  بحثی که برمی  -

گردد به اتخاذ سیاست های غلط ضد پاکستانی  بدون مجامله باید گفت  که پس از 
تقسیم هند به هند وپاکستان؛ آن چی در افغانستان چه با وضاحت واحساسات ناشیانه 
سردار محمد داؤود خان وچه کجدار ومریز در"دهۀ دموکراسی" در برابرپاکستان در پیش 
گرفته شد، عاری از جوانب زیانمند به مصالح ملی افغانستان نبود  خواستگاه آن سیاست 
های غلط چه متأثر از تابوی خط دیورند وچه از نیازهای اتحاد شوروی از میان رفته، 
جو تشنج و اتخاذ سیاست پیشروی پاکستان  در افغانستان را یاری رسانید  متأسفانه با 
وجود آنکه زیان های چنان سیاست غلط وضاحت یافته است، تا حال در جهت تعدیل 
آن، جسارت و صراحتی به کارنرفته است  این یاد آوری از آن جهت نیز الزمی است 
که هنگام تأکید به کوتاه نمودن دست مداخلۀ پاکستان، ریشه های اختالف وراه حل 

عقالنی را نباید ازیاد ببریم 
پیمان استراتیژیک افغانستان با هندهنگامی انعقاد یافت که میانۀ اسالم آباد  و واشنگتن  -

را تشنجی فراگرفته است  امریکا درافغانستان 90000 نیروی نظامی دارد و دارای نقش 
پاکستان  به  امریکایی  مقامات  هوشدارهای  است   دراتخاذهرتصمیمی  کننده  تعیین 
ودعوت از آنها که برخی از سران گروه های تروریستی را سرکوب کند، در واقع جست 
وجوی راهی است که طرف پاکستانی، خروج آبرومندانۀ آن نیروها را تضمین کند  امریکا 
که ضرب العجلی رابرای  خروج نیروهای خود تعیین کرده است، طالب فضایی است 
که در سایۀ آن ادعای داشتن دستاورد نماید  کشتن بن الدن ازنظرتبلیغی دستاوردی 
بود، اما بنگریم که بن الدن اگر رفته است، هزاران بن الدن بومی وبرخاسته از خود 
منطقه چه عواقبی را بار خواهند آورد  بن الدن هایی که احتمال رسیدن دست شان به 
بمب های اتوم نیز موجود است  امریکا بحرانی را پایان نداده است بلکه درین دهسال 
با بحران به سربرده است  این بحران امریکا را تنش های پسین میان پاکستان وامریکا 
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وایجاد فشارباالی پاکستان نمی تواند حل کند  انجام خواست امریکا ازسوی پاکستان، 
برای سرکوب چند تن از اعضای شاخۀ حقانی بسیارسهل است  و دقیقاً می توان گفت 
وامریکا گره خورده است، سهل  پاکستان  بین  بر هزار ویکرشته یی  که  افزون  که 
بودن همان اقدامات است که میزان تشنج میان آن دو را کاهش میدهد  پاکستان چند 
تروریست را قربانی خواهد کرد  اما این پایان معضل موجود درمنطقه نیست  مشکل 
موجود وبزرگ این است که نارسایی های مزمن وناتوانی های بیشماری دامنگیر دولت 
افغانستان است که نتوانسته ونمی تواند، تنش ها را مهار کند  این معضل، زمینه های 
مساعد را در اختیار نهادهای مختلف پاکستانی گذاشته که به آسانی می توانند، بذر تشنج 

را در افغانستان به ثمر رسانند 
امریکا و افغانستان درمورد پیمان استراتیژیک دچارمشکالتی اند  ممکن است  دیر ویا  -

زود به چنین نیازی که حضورسیاسی ونظامی راتضمین نماید، زمینه های پاسخ مثبت 
انگیزد،  ایران را برمی  آماده شود  اما آن پیمان، که سر وصدای جمهوری  اسالمی 
مفاد پیمان هند وافغانستان را محافظت نخواهد کرد  زیرا قدرت های خارجی اروپایی 
وامریکا که در منطقه حضور یافته اند، پاکستان را ازمیان برنمی دارند  و سیاست های 
کلی پاکستان برجای می ماند  برنده ترین کارتی را که در اختیار پاکستان نهاده اند، ابزار 
طالبان است  سیاست ابزاری طالبان را، امریکا واروپا برای پاکستان باردیگرآماده نموده 
اند  حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی، به رغم ادامۀ عملیات تروریستی 
تأکید خانم کلینتون وزیرخارجۀ امریکا به  داشتن رابطه وتماس با طالبان، موارد کلیدی، 

در همیاری های  امریکا و پاکستان خواهد بود 
با توجه به برداشت های باال، لزومی ندارد که اهمیت پیمان استراتیژیک هند وافغانستان  -

را بسیار جدی گرفت  این پیمان و بهره گیری از روح سازنده گی آن راهنگامی میتوان 
جدی گرفت که مقدمات ساختمان فضای صلح آمیزدر کشورما فراهم می شد  سوگمندانه 
نه تنها چنین مامولی تحقق نیافته بلکه رشد تروریسم و مساعد نمودن فضای سیاسی 

رسیدن آن به قدرت دولتی دورنمای تأثر آوری را به دست میدهد 
حال  اگر رئیس جمهور افغانستان به ابتکار خودش ویا مشاورین او، چنین اندیشیده باشند  -

که با بستن پیمان در چنین اوضاعی وسایل فشارعلیه پاکستان را به دست میاوریم مانند، 
همه موارد دیگر خاک خشک این سیاست هم به دیوار تصورات آنها نمی چسپد 



رد
دا

ی 
دل

م 
ه

گ 
سن

257

 هب مناسبت روزجهانی زن                 

سخن گفتن از موضوعات ومسائلی که در پیوند با زن مطــرح اند، نیاز انسان وتشخیص 
سطح ودرک انسانها از انسانیت را نیز فراز می آورد  درجامعۀ زخمین ورنجدیدۀ ما، که غبار 
اندوه ونیازهای عاجل ومبرم بسیاری را در سیمای خویش دارد، طرح مسائل زن، حاکی از 
حضور نیازهای بیشترین باشنده گان نفوس کشور است  با تأسف که به ابعاد نیاز های مادی 
ومعنوی آنان توجه الزم نشد  از ینرو چه امروز وچه در همه روزهای سال، یاد از ضرورت 
های انسانی که رنج هایش درکشورما نا شناخته مانده است، الزامی است  عدم شناحت از رنج 
نا شناختۀ زن به دلیلی به درازا هم کشیده است که با سانسور دیرینۀ مرد ساالری وفرهنگ 
او پیوند دارد  در نتیجه ابعاد چالش های که زن با آن مواجه است، از نظر پنهان مانده است  
عادت نمودن به پذیرش رنج های او، به تداوم ستم چند الیه انجامیده است  به این لحاظ 
بود که هنگام انتشار چندین نوشته واز جمله دو جزوه ) اندکی از رنج های زن در افغانستان 
و عوامل سیاسی چند همسری در افغانستان (، به آنها به عنوان کاربسیارمقدماتی نگریستم  
ابراز آرزومندی دارم که قلمزنان، فعاالن مدافع حقوق زنان       بیشتر به نیازهای مختلف 
زن در افغانستان وطرح وتحلیل همیشگی آن توجه نمایند  طرح برنامه های جدی،تقویه 
مؤسسات مربوط به زنان از طریق افزایش هزینه های مالی، ایجاد زیرساخت هایی که 
ضامن تحول مثبت در زندگی او باشد، همچنان جلوگیری از تبلیغات در واقع کینه توزانه 

فرهنگ زن ستیز، از نیاز های عاجل در حوزۀ توجه به مسائل زن در جامعۀ ما اند  
یادوارۀ امروز ) هشتم مارچ 2015( را با نشر یادداشتی به پایان می برم: 

"         همین که شنید بازهم دختر به دنیا آورده ام، با صدای بلند از تصمیم خود برای 
گرفتن زن دیگرغالمغال بر پا کرد     "*

از کوتاه نوشت هایی که از مدتی به اینسو، با عنوان یادواره های یکشنبهدربرگۀ اینجانب انتشار می   *
یابد.
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مطمین
محافظین ان

نگر والیت  پریم  قِریۀ  پیرامون سرگذشت وسرنوشت هندو ها وسکهـ های  آن چه 
خوست، از طرف آژانس خبررسانی پژواک به نشر رسیده بود، با دیداری از دریچۀ دفاع از 
حقوق بشری، تآثر برانگیز است  زیرا بخشی از مردم یک محل به این دلیل که دین و آیین 
دیگری را دارند، در معرض فشار های طاقت فرسا قرارگرفته و ناگزیر تن به آوارگی سپرده 

و همه مصایب آن را متحمل شده اند 
اما شنیدن وخواندن این خبر برای همه تأثر برانگیز نیست  دلیلش هم این است که 
کسانی روبرو ساختن 243 خانواده ازهندوهای آن محل را با دشواری ها ، بخشی از پیروزی 

های خویش محسوب میدارند 
پیداست که وادار سازی به فرار چه از راه تهدید وتخویف و چه از راه دست زدن به آزار 
واذیت های ضد بشری و متعصبانه و حاکمیت نظام های استبدادی، نکوهیده است  در بسا 
موارد در نتیجۀ ترک محل، آن چه از فراریان بر جای میماند ، عاید حال منفعت جویان 
میشود  اینکه غصب دارایی های کم ویا بیش آواره شده گان، با چه توجیهاتی همراه خواهد 
بود، بستگی به تشخیص مکنوناتی دارد که بر زبان نمیاورند  در زبان دلسوزی های محیالنه 

میاورند   
اما فرار دهده گان، منفعت جویان و مدافعین محلی – حکومتی آن ها، که آن سود و 
منفعت را غنیمت شمرده اند، هنگام بازتاب مطبوعاتی وروبرو شدن به صدای اعتراض دست 

به عملی می زنند که به نگرانی ها و تأثرات بیشتر می افزاید 
پاسخ مقامات حکومتی به واقعیت فرار وسرگردانی های 243 خانواده، مبین چنان نگرانی 
وتأثر افزایی است  آن ها نمی گویند و در واقع نمی خواهند بگویند که به دلیل خطرات جانی 
ومالی یی که هندوها وسکهـ های منطقه با آن در گیر بودند، خانه و کاشانۀ خویش را ترک 
گفتند  و در سالهای پس از حکومت جناب کرزی نیز به مشکالت و صدای حق طلبانۀ آن ها 
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رسید ه گی صورت نگرفت  در نتیجه آن تعداد از زند ه مانده های آن آوراه گان، که در 
غربتگاه های پاکستان وهند جان نه داده اند و به امــید بازگشت به وطن آبایی ، و دسترسی 
به منازل خویش، شب را به صبح میرسانند طرف توجه نیستند  نمایندگان حکومتی در هیچ 
صورتی تا حال درین سطح از شایستگی نبوده اند که بی کفایتی ها ونا رسایی های حاکم را 

به باد انتقاد بگیرند و در پی اصالح آن ها باشند 
تأثر باالی تأثر هنگامی انباشته می شود که »تاریخدانان « را پیش میاورند تا تا دربارۀ 
پیشینۀ حضوریابی هندو ها در افغانستان صحبت کنند  با این نتیجۀ از پیش آماده شده و ازروی 
جهل که تاریخ آنهارا از ریشه های پیشینه واجدادی شان قطع نمایند  جهلی که بر بسا از بقیه 
موارد پیشینۀ فرهنگ وادب واجتماع کشور ما نیز سایه انداخته است جعاالنیکه چنین پنداشته 
اند، هندوها را جز ضمایم غنایم و آورده شده های سپاه مهاجم کشور ما محسوب میدارند، 
که چندین بار با غایت اصلی چپاول ثروت هند بدانجا خون ریخته بودند  این گونه برداشت 
را می گویند جهل و بی خبری درد آور از تاریخ سرزمینی که بدان تعلق یافته ایم  درد بی 

اطالعی از کابل شاهان و هندوشاهان و یا باشندگان دیرینۀ سرزمین ما 
، بگونۀ فشرده شایان  از آن جایی که حاال بحث گسترده یی مطمح نظر ما نیست 
یادآوری است که همواره سپاه مهاجم به شمول مهاجمین سپاه اسکندر مقدونی، حین 
بازگشت اشخاصی را از هند با خود همراه بر ده اند   نشان دادن چنین موردی در افغانستان، 
معنای آن را ندارد که تاریخچۀ هندوهایی را که ریشه دیرینه درین بیشۀ آزار رسان داشته 

اند، از بیخ وبن گسست وبه آمده گی های پسین پیوند داد 
ویا وقتی که به درخواست فالن امیر افغان چند تن خواننده و نوازنده از هند به افغانستان 
میایند، نمیشود که تاریخچۀ موسیقی کشور را از بن مایه های پیشین و شناخته شده اش 

گسست 
اهداف غلط وشومی هم میتواند در پشت چنین جعل کاری های تأثر آمیز پنهان باشند 
و به دلهره ها بیفزاید  با این تاریخنگاری های من در آوردی ، تحقق آن نیاتی در نظردارند 
که برخی مردم را از خانه وکاشانه های ایشان بیرون میکنند زیرا درین کشور پیشینه ندارند!!

مردم  از  دیگری  بخش های  سر  بر  بود  تواند  درازی  دست  آن  یافتۀ  تعمیم  صورت 
افغانستان پیامد آن میتواند ادعای گوش آزار دیگری باشد که گویا فالنی ها جز سپاه نادر 
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افشار بودند  بعد شروع شود داعیه پاکسازی وخونریزی  آن هم در جامعه یی که هم دارنده 
گان چنان نیتی را در دل خویش پرورش داد ه است وهم زمینه های مساعد در اختیار عامالن 

وجفاورزان همچو تعصبات نهاده است 
واقعیت این است که در سالهای جنگهای گوناگون، مردم افغانستان با چهره های گوناگون 
عامالن و مصیبت ها آشنا شدند  پدیدۀ آوارگی ومهاجرت های تحمیلی یکی از پیامد های 
آن ناهنجاری ها است  ازینرو بحث وابراز نظر پیرامون روزگار اسفبار هندوهای کشور ما، باید 
نشانی از کلیت عوامل مهاجر ساز داشته باشد   و راه حل خردمندانه ودرست آن این بود 
که برنامه های دقیق ومسؤوالنه یی ترتیب میشد  در حالی که نه طرح درستی وجود داشت 
ونه انگیزش های واقعاً  انسانی برای اندیشیدن مشکالت مردم   در نتیجه تداوم بی امنیتی 
به وضع اسفبار آواره گی وغصب خانه و زمین های ایشان در داخل کشور زمینۀ بیشتر 
بخشید  ودرین میان آن چه از زبان اولیای امور دولتی بسیار به چشم وگوش میخورد ، دروغ 
است  مقامات حکومتی رونق دهی بی امنیتی را انکار میکنند  حضور سرطانی رشوت را انکار 

میکنند  غصب خانه وزمین های مردم را انکار میکنند 
ودر بارۀ هندوهای خوست نیز می بینیم که یک تن از 243 خانوادۀ پریم نگر خوست، از 
دردهای موجود واز بی بازخواستگری فریادی دارد، اما حکومتگران از همه آن حقایق آشکار 

انکار ورزیده ودنیا را گل وگلزار نشان میدهند 
به منظور حل مشکالت عدیده یی که هندوها وسکهـ های کشور ما بدان روبرو بوده 
اند،بهتر آن است که با تأسیس کمیسیون ویژه یی شکایات آن ها شنیده شده، محدودیت های 
بیشماری که بر آن ها اعمال شده، لغو شود  تا تهدابی برای حق طلبی باشد  در غیر آن،منزلی 
که بر روی تهداب چور وچپاول و زراندوزی، دروغ و فریبکاری نهاده شده است، پرورشگاه 

اختناق و مظالم بیشتری در حق بقیه مردم خواهد بود 




