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 1۶/۳۰/۷۳1۲          حضرت .غ
 

 و چهارحوت از فراز درخت توت ستیکوتاه به ب یاهگن
 

 .اگر مجرم است زدوستان است للهااگر تلخ است زبوستان است وعبدکاسنی 
 

 نیا یو نجوائ یمناجات اتیمخاطب اب رچهگ.باشندیهر آرت م ریهمانا پ ایهرات  ریپ یبایمناجات ز اتیاز اب یکی نیا
 .استفاده نمود رانگیو در مورد خود و د رفتهگ تیآنرا به عار توانیم یول باشدیخودش م یغن ر  یفق ریپ

 :دارمیم میتقد زیعز انگعرض کوتاه  خدمت خوانند کیهرات بپردازم،  فیحوت  مردم شر امیبه موضوع ق نکهیاز قبل
و  یگو کوچ یکامالً بازار لیتحل کیفرمود  دیآنچه مرور خواه م،یو نه نوشته ها باشمیم کیشخص اکادم کیمن  نه
 ۀهم ارائ و نه باشدیم لیو روزنامه و کتاب دخ ویو راد ارگکه در آن نه نقل قول  کدام خبرن باشدیساده م اریو بس طیبس

بنده و  دیه چشم دالبت) باشدیم یدست عیصنا کیشود  فتهگبهتر  ایساده  اریبس لیتحل کیبلکه  ینیع – یکدام سند علم
 باشد و یشماریب یها یها و کج یغلط ی(که ممکن داراباشدیمشمول نقل  قول معتبر نم یافراد معمول یها فتهگ ای

 یها گرشاخ ها و ب یدرخت تنومند و دارا کینکته که درخت توت  نیبدور باشد ،با در نظرداشت ا قیممکن از حقا
آن قابل  یدبلن ۀکه البته مشخص)رسدیمحدود بنظر م یکم نیاال به پائآن از ب د  یکه امکان د باشدیپهن و نسبتاً انبوه م

  .خواهم یمعذرت م زیعز انگخوانند کیکایقبالً و قلباً از  ءً (بناباشدیتوجه م
 یکسب یبائیز رگیاش و د یعیو طب یذات یبائیز یکیشده،  لی(از دو بخش تشکیخاک ۀُکر نی) همایدن یبائیز ،یراست

 . باشدیدو نوع م زین یکسب یبائیز نیکه ا باشد،یم تیبشر ۀکار و تالش و اراد یدوومش اهدا یبائیاش که البته ز
 باشد،یمخصوص خودش را دارا م یها یبائیو هر کشور از خود ز تیو هر شهر و هر وال هیکوچه و هر قر هر

 .باشدیسرشار برخوردار م یها یبائیهر شهر و کشور از ز ونگوناگ یگو فرهن یعیطب تیوضع
که  باشدیافغانستان م نیسرزم ۀخط نیو قابل توجه تر نیباتریاز ز یکی یگفرهن-یخیهرات از نظر تار یباستان شهر

ً گ یجنجال ها و چنه زدن ها جادیمورد ا یاسیس یایجغراف تیالبته از نظر مؤقع  . شدهدولت  نیب نیخون اها
 انگافغان قرار دارند.وجود بزر یها تیتمام اقوام و مل در صدر گسطح دانش و فرهن اهگهرات از ن فیشر مردم

 نیبه ا شتریب یغنا یگفرهن-یخیمهم تار عیمعبر و محل وقا ثیمنح یگخاص فرهن تیمؤقع نیعلم و ادب و همچن
وست د گمتواضع و مؤدب و فرهن اریبس تیاز شخص نکهی.مردم هرات با ادهیوجود پاک افغانستان بخش ۀوشگ رگج

ا تعدار شان در اروپ نکهیو با ا باشندیخاص خودشان برخوردار م یو محل ینوع تفکر مل کیاز  یول شوندیشمرده م
ل سخت قاب ینواز هرات وشگو  گقشن ۀ. لهجرسانندیکمتر حضور بهم م یدر تجمعات عموم یول ستیکم ن کایو امر
 ۀهجشده بودند ل گمنجمله کابل بزر رگید یها طیدر مح کهیورنه اشخاص ن،یآن سرزم یصلا ۀالبته لهج باشدیتوجه م

 دینطاق خوش حنجره و خوش چهره و خوش ُخلق  مرحوم شه ۀشده بود مثل لهج قیشان اصالح شده و هرمون تزر
خاص برخوردار  دادو استع یائیهرات اعم از زن و مرد از پو زیمردم خوب و عز یاقتصاد تیظفر.از نظر فعال یمهد
 رون  یناطق بم نیبودند بخصوص ساکن دهیرس یدر حد خود کفائ یغذائ داتیاز نظر تولهرات  تیوال انگباشند باشند،یم

ور ما بود که شهر کش انهگیکوشا بودند و هستند،  اریکارآمد بس س  ینف عیو صنا شمیو پشم و ابر اتیلبن دیشهر در تول
 .شد یآن مشاهده م ر( کمتر د داگ!) ریروشن ضم ۀطبق
خنک و  ادیو زمستان نرم و نه ز رمگمرطوب، تابستان  ریخشک و غ میاقل یهرات دارا تیوال ،یمینظر اقل از

ابستان که در سه ماه ت نستیا رسدیکننده بنظر م تیاذ یکم کهیزیچ کی.ردیگ یبارش برف به ندرت صورت م نیهمچن
 .ندیآ یبه رقص در م پهن و دراز یها وتو بر یگلون ۀو شمل یکتائیتُند، ن یاکثراً بخاطر وزش باد ها

 

 :هداشتهگهمواره ذهن بنده را مشغول ن کهیمطلِب مهم کی اّما
 

 ر،اشتراکیکب یاحمدشاه بابا یعنی یو مؤسس دولت افغان گبزر تیشخص ور  گو  هوارهگقندهار و هرات در  مردم
 زیعز ۀدو خط نیا وارگمردم بزر یول باشدیاحمد شاه بابا متولد هرات و مدفون قندهار م نکهیا یعنیتصاحب دارند،

 دیو سازنده باهم نداشتند که شا کیو تماس نزد اتمراود یمل یو برادر یگاز نظر فرهن دیو با دیکه شا ونهگهمان
 زیعز یاحمد شاه بابا رگکه ا شمیاند یم زینکته ن نیباشد و ضمناً به ا یهمان تفاوت زبان ندیامر  ناخوش آ نیعلت ا
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و بهتر از آنچه که امروز  اتریما پو یگفرهن تیوضع دیامروز شا دیزگ یبر م خود تختیپا یشهر هرات را برا
 .نظر است کی نیبهر حال ا بود،یهست، م

 

 !اّما اصل مطلب و
 

را  رگیمطلب د کیخودم( بپردازم اشاره به  لیمردم هرات ) در حد  توان تحل امیق یها زهیگبه علل و ان نکهیاز قبل
 می،ترس باشدیم رگید یکشور ها ۀکشور ما و تا انداز یفکر ۀمطلب عبارت از نظر انداختن به نقش نیا دانم،یمهم م
 :باشدیم لیقرار ذ ونگوناگ یاسیکشور ما و نقاط تجمع  افکار س یفکر ۀنقش

 

 انگزابل و هلمند و اروز پکتیا و و قندهار و رهارگنن اتیها در وال یتعداد خلق نیشتریب. 
 انیکابل و اطراف آن و بلخ و بام تیها در وال یتعداد پرچم نیشتریب. 
 بالخص در اتیها، بطور متفرق در تمام وال یبه اصطالح عوام اخوان ای ینهضت اسالم یتعداد اعضا نیشتریب 

 .یکابل و مشرق تیمنجمله وال نیمناطق پشتون نش
 تاجک نشبن( هرات و بدخشان و اکثر صفحات شمال ) البته تیتعداد حزب شعله در وال نیشتریب. 
 

 ریگتعداد شان چشم یول داشتیوجود م یاسیهر تفکر س یاشخاص دارا یبه تعداد کم تیذکر است که در هر وال قابل
 و قابل مالحظه بود و ریگچشم اریها بس یتعداد خلق یکم نبود ول یتعداد اخوان نکهینبود، مثالً در شهر قندهار با ا

 اریسها از مواقف ب یتعداد کم در زمان قدرت پرچم نیالبته ا هک دیرسیمعدود بنظر م اریها بس یافراد منتسب به پرچم
ضور داشت، ح زیبودند، ن دهیروگ ینائیچ زمیمارکس یسه چهار نفر که به تئور ن،یا یبرخوردار بودند ،در پهلو یباالئ

توجه  جلب شتریپشتون بودند بناً بسه چهار نفر چون اصالتاً  نیورزم، البته ا یم ینام شان خود دار رفتنگمن از 
ل حزب شعله را داشت که بشمو تیعضو زیپشتون بودند ن ریکه متعلق به تبار غ دهیورز یرگیورنه افراد د نمودیم
کوچک و خشک و بد آب و هوا  ۀریجز کینداشتند و خود را مثل  یفکر ۀو استعداد مبارز تیچند تا پشتون، اهل نیا
در شهر زاهدان توسط  یالدیهشتاد م ۀده لیدر اوا کشیپشتون،  یها یچند نفر شعله ا نیا ۀپنداشتند ،از جمل یم

بسر  اکیو امروز در امر دهیدست کش یستیاز تفکر مارکس رشگیکشته شد و د یقاچاقبران منتسب به حزب اسالم
 یاز اعضا یکی دیت بدانورشکست شده باشند. جالب اس یاجتماع-یاسیدر آشفته بازار س دیشا زیشان ن یو متباق بردیم

 .پشتون بود ریغ یها تیمتعلق به اقل نمودیم ن  یآتش یها که صحبت ها یخلق ۀبرجست
 ستیکار ما نبر اف یذارگ ریارتباط با تأث یاز وطن ما که ب رونی( بی) البته افکار چپیفکر ۀنظر  مختصر بر نقش حال

 :شودی،افکنده م
 -یستیکسمار ۀشان از مفکور یهر دو یفکر ۀبنا و شالود نکهیبا ا نیدر چ یگو انقالب فرهن یاکتوبر در شورو انقالب
تند، موضع خصمانه و دشمنانه داش رگیکدی هیباهم دوست بودند بلکه عل نکهیعمالً نه ا یشده بود ول لیتشک یکمونست

ور دو کش نیم که اکش یم یذارگسپاس ق  ینفس عم کی شهیهم هک دانمیم نقدریا یول دانمیرا من نم نیالبته علت ا
مسلحانه با مشکالت سخت مواجه  ریمسلحانه و غ ۀمبارز دانی! با هم دوست و برادر نبودند ورنه ما را در میکمونست

 .نمود یم
ن دشمن بهر ً یدو کشور طب نیا یحال ژ  طعنه  ات  یرا با استعمال ادب رگیکدیمنتقل و آنها  زیآنها ن یبه طرفداران فکر عتا
 -یاسیانقالب س یمائو هنوز در مراحل ابتدائ ن  ی.چنمودیم ستیالیامپر الیو خطاب سوس ستیخطاب  شئون یعنی زیآم

 یو، پمسک یاحتمال یو دشمن کیستراتژ تیبه مؤقع کایامر صغرب بخصو نکهیبرد تا ا یبسر م یدهقان-یگفرهن
و  ردنگر شتاب ب نیتناب  ا رفت،گشدن شتاب  یصنعت یبسو نیچ یها امگ ن،یبه چ کسونین یخیبرد و با سفر تار

 کایبه امر نیچ یکیاحتماالً نزد د،یردگمشترک  یستیتنفس  تفکر مارکس یگانداخته و موجب تن ینیگسن یشورو ۀپنج
 .افزوده باشد کنیمسکو و پ یکیتاکت-یدتیعق-ید بر شدت اختالفات فکریشا

 یۀهمسا و دیردگ هیروس یجنوب یکشور ها نیو همچن یاروپائ یبعد از انقالب اکتوبر مؤفق به اشغال کشور ها مسکو
 تیفینبود که کمبود ک یشائگدر صدد کشور  نیچ یول دیردگاروپا  یعنیغرب  کیجهان دموکرات والیبه د والید

ت طرفدار دول کی لیسطح اروپا فقط مؤفق به تشک رکه البته د بودهیامر م نیعلت ا یو کمبود منابع اقتصاد یتئور
را انور خوجه بود چه بال بود  انیجر نیا یکه رهبر دیردگ ایمهم اروپا بنام البان ریو غ ریکشور فق کیآنهم  شیخو

 یشرق یممالک اروپا ریخود که در سا یروس شانیبر عهده داشت که البته در سرکوب ملت خود دست کم از همک
 .نداشتحاکم بودند،
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 یبود تا طرفداران فکر شتریمسکو به مراتب ب یطرفداران فکر یروشنفکر  غرب یسطح جهان بخصوص اروپا در
جهان  یجوان ها یُمد بود و ضمناً بعض کیزن ها  دن  یکش تیرگس مثل یستیبه افکار مارکس دنیروئگ.آنزمان کنیپ

 هرفتگقرار  کنیمسکو و پ یو کاغذ یتالیجیدمسحور و مفتون بهشت   یواه یها زهیگان یاز رو کیمتمدن و دموکرات
(.بعد باشدیم حدهیعل ریو تعب ریتفس کی ازمندیدر جوامع عقب مانده، ن یافکار کمونست رفتن  گرونق  ۀبودند،)البته مسئل
 صدیچهل ف یمسکو، س یستینسیل-یستیغلط مارکس ۀشیاند تیماه یبر کشور ما و افشا یشورو یاز تجاوز نظام
 .شدند ردانگرو  شیخو ۀدیاز عق یغرب یاکمونستان اروپ

( در آن کشور ها مسکو بنا به یداشتند) بجز اقمار شورو یگفرهن -یاقتصاد -یمسکو حضور نظام کهیکشور هائ در
و  هیورمثل عراق و س نمود،یم زیپره یستیمارکس یولوژیدیداشت، از کاشتن  تخم ا زبانیکه با کشور م یتوافق  پنهان
ستان، داشت، مثل پاک یگو فرهن یاقتصاد کینزد ۀرابط نکیبا پ کهیمقابل، کشور هائ ره،دریو غ یجنوب منیمصر و 

 نهیزم یاریسدر ب یبا شورو نکهیمثالً هندوستان با ا اینداشت،  یستیبه کاشتن  تخم افکار مائوئ ل  یتما نیدر آنکشور چ
 لب ؛جا ۀبودند.عجب نقش کنیپ یبه خط فکر لیبه اتفاق متما بیهند قر یکمونست ها یداشتند ول کینزد یها همکار

از حزب  بعد یاسیحزب س نیترگبزر یداشت ول یمذهب-یقوم ۀشیشان از هند ر یجدائ ۀزیگان نکهیپاکستان با ا مردم
-یستیحزب ممزوج و متأثر افکار لبرال نیشده بود، ا لیمرحوم بهوتو تشک یحزب مردم بود به رهبر ،گیمسلم ل
ه است ک نیجالب ا نمود،یو مخلوط م ممزوجهمچو حزب  جابیحساس پاکستان ا تیبود که ممکن مؤقع یستیالیسوس
 یها زهیگان یباشند فقط از رو یبه افکار کمونست دهیروئگ ایمجهز  نکهیروشنفکر پشتون تبار پاکستان بدون ا ۀطبق
ان حکومت ثور، در پاکست یاز کودتا شیمسکو و حزب خلق و پرچم بودند. چون پ ۀسخت دلباخت ،یکینه تئور یکیتاکت
، چپ مزاج یپشتون ها نیفعالبت نداشت، بعد از وقوع کودتاه، ا ۀاجاز یاسیحزب س چیبود و ه دهمستقر ش یمنظا
 نیا نکهینه ا ،یبا حزب خلق و انقالب اعالن نمود و بعد از تجاوز شورو شرایخو یو صور یاخالق قیعم یبانیپشت
نمود،  هیو توج دیتائ خلق و پرچم وحزبتجاوز را همچ نیا ینظر نکردند بلکه بطور علن دیتجد شیدر افکار خو انیاقا
 یُسرخ اشک  ذوق و شوق م یبه اُردو دنیدر عشق ورز شیخو یرسم ریغ اتیکه در ادب دیرس یبه جائ پگ یحت
و  یآی ردهمگکند،چون  یحد اقل پشتونخوا جان م ایُسرخ در خاک پاکستان و  یاردو ذاشتن  گو در حسرت پا  ختیر

 یشب رو یکیبلوچستان با استفاده از تار ۀبخصوص در مناطق صوب یاحزاب پشتون نیمنوع بود بناً اتجمع احزاب م
 نوشتند یُسرخ و حزب خلق م یعملکرد اُردو دیبا جهاد و در تائ تیدر ضد یشعار ها شیخو یۀقر ایشهر  یها والید

مرحوم پاچا خان و  خوشنامو  ریاحساس، پسر  مبارز شه نیشد. در یپاک م یدولت ایو  یکه دوباره توسط افراد مذهب
و  یباز یداشتند، البته ورق ها کسانیو خوشنام  مرحوم عبدالصمد خان و هواداران شان سهم   ریپسر  مبارز شه

 شند،یاند یو چه م ندیوگ یدوستان چه م نیامروز ا نکهیشد، و ا قیعم راتییدچار تغ یو شرائط باز یباز رانگیباز
 د،یردگ هیبه روس لیتبد یشد که انتظار و توقعش نداشت، شورو رفتارگبه سرنوشت  یشورو نکهی.ُخالصه ادانمینممن 

ه آسود یاز بابت احساس خطر  کمونست زیآن در هوا دود شد، غرب و جهان آزاد ن یبه کار آمد دیو ام یافکار کمونست
 ای دانرگشان( سر تیثر) البته اکرگیکار و کسب د کیدنبال  زین یو جهان یو منطقو یخاطر شد و کمونستان محل

 :نیچ یفکر ۀاند،اّما مسئل ردشگطرف و آنطرف در  نیا رگید یراه فکر کی دنیسر، دنبال تراش ردانگ
 یجهان در سطح گبزر یبازار ها ریو با توجه به تسخ نیچ یبا توجه به رشد اقتصاد نطرفیسال با ستیپانزده ب از

 میمتص نیجهان، حزب کمونست چ یاز کشور ها یاریدر بس یشدن  به اصطالح دموکراس نهیو با توجه به رشد و نهاد
و  یفکر یها یذارگ هیو سرما تیفعال چیه رگید یاقتصاد یها تیخود بجز فعال یاز مرزها رونیکه در ب رفتگ
ار شدند و باز ذاشتهگوا یخارج ۀبدون پشتوانکمونست ها بر جا ورشکست و  ۀنداشته باشد، بناً هم یکیولوژیدیا

دو خط که دو سه دهه  نیهم روانیکه پ شودیخاطر بعضاً مشاهده م نیبسته شد، از یشان کساد و حت ۀهم کیتئور
ا در ر رگیکدی ،یالیخ انیو م یخال انیم یها یردهمائگتشنه بودند امروز در محافل و  رگیکدیخون  دنیبه مک شیپ

دشنام  شمتن ا کهیپرداخته، نماز یافکار کمونست ۀنماز جناز ۀو مشترکاً بدون وضو با کراهت تام به اقام رفتهگآغوش 
 .دهدیم لیتشک کنیو پ سکوو افغانستان و هندوستان و......و اعطا به رهبران م رانیساخت ا یها
 

 :مردم هرات امیق ۀزیگاّما اصل مطلب در رابطه با ان و
 

 :آن عرض شود رامونیکشور ما و پ یفکر ۀنقش رامونیبحث فوق پ یروشن در
ما  ۀیدر کشور همسا رانیا یبنام انقالب اسالم ایبنام انقالب  قیتحول عم کیثور،  یماه بعد از وقوع کودتا میو ن نُه

 .ُرخ داد
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 یها، کمونست ها، مل ستیالیسوس ،یضد مذهب ،یمذهب ریغ ،یمخالف شاه اعم از مذهب یروهایانقالب تمام ن نیدر
 گآهن شیپ کهیعمده ا یرویشرکت فعال داشتند.چهار ن یرانیا ستانیونالیبجز ناس ونگوناگُخالصه تمام افکار  راها،گ
نام ب التیبود، تشک یشورو یتوده که طرفدار خط فکر ،حزبیاسیس ونیحرکت بودند، عبارت از قشر روحان نیا

الم شان مخلوط  بود از اس یخلق که خط فکر نیبنام مجاهد التیبودند و تشک نیچ یخلق که طرفدار خط فکر انیفدائ
 .زمیو مارکس

 .باشدیخلق مورد بحث بنده م انیهمان فدائ ای نیچ یعمده فقط طرفداران خط فکر یرویچهار ن نیا از
 کی ای هیقر کیدر سطح  کهیمقاومت افت،یما تسلط  نیثور، قدرت حاکمه بر وجب وجب سرزم یاز وقوع کودتا بعد

بور و دور و صعب الع اریکه آنهم از نقاط بس نیتحرکات مخالف یالبته بعض شد،یباشد، مشاهده نم تیوال ای یولسوال
آرام و  تیدر کشور بطور عموم وضع مجموعدر  یقابل احساس بود ول رفت،گ یمرز پاکستان صورت م کینزد

هرات در آرامش و امنبت کامل قرار  یبایمنجمله شهر ز گبزر یتحت کنترول قدرت حاکم بود بخصوص شهر ها
 و تیانقالب را تثب یکه رهبر یواحد فکر ۀادار کیچند ماه اول  وقوع انقالب،  یعنی رانیانقالب ا لیداشت.در اوا

 میوارث و تصم شرایکه ذکرش رفت، خو رویچهار ن نیمنجمله ا یانقالب یرویهر ن چونمشخص کند، وجود نداشت، 
خودسرانه  میمسائل تصم یدر مورد بعض رویپنداشتند بناً هر ن یم یاجتماع -یاسیمسائل کالن  س یبعض یاصل ۀرندیگ
 انیحزب توده و فدائ نیا ربنا ب ردیگمورد بازخواست و مؤاخذه قرار ب رگید یروهاین یاز سو نکهیبدون ا رفتگ یم

 داشتیرمب امگشان  یو فرا حزب یمنافع حزب نیتأم یهر کدام در راستا کن،یشان به مسکو و پ یگخلق بخاطر وابست
ه نقطه ب نیتر کیکه نزد رانیخراسان ا تیخلق در وال انیفدائ یمرکز تجمع و مرکز قدرت مانورها رگید ی،از سو

 چیاز ه یحزب مذکور بخاطر ضربه زدن به منافع شورو نرویداشت از ،قراراست رانیا -مرز مشترک افغانستان
 .ذاشتگیم یمنف ریتأث رانیا یانقالب نوپا تیریتالش ها بر انسجام و مد نیود ولو انب ذارگتالش فرو

 یاحساسات مردم هرات بخصوص جوانان باسواد و کتاب خوان که اکثراً از نظر فکر کیدر تحر نیطرفدار چ حزب
 ریوام تأثع یرو ستریاز عنصر مذهب که ب یکیبودند از دو عنصر عمده استفاده نمود ، ینائیچ -یبه افکار چپ لیمتما

 .یفکر-یزبان-یگهم عنصر فرهن یکیداشت و 
رود .ودیردگ گار یعنی یداخل صالون حکومتدار پشتو با لباس عروس یتیاکثر گاز ده ها سال، زبان و فرهن بعد
ود  عروس  پشتو ور ۀصحن یو نقاش امدیخوش ن یو ضد پشتون یاز عناصر و احزاب چپ یبعض عروس بر مذاق نیا

و  هدیلباس عروس را پوش ظیغل ش  یبا آرا لههشتاد سا رزنیپ کی ایوگوانمود نمود که  نینموده و چن یرا دستکار
فرصت  ،یو ضد مل یمنف یۀروح نی،ا انیجر نیا هیعل یمنف غاتیراستا شروع نمود به تبل نیو در دیردگداخل محفل 
سات احسا دن  یقرار داد و باعث شور رانیخلق ا انیفدائ اریدر اخت ینیچ- یجوانان چپ شتریب کیتحر یمناسب برا

 .دیردگافراد  ونهگنیا
 الیرس نیا ۀادام شیخو یقو یۀو تجز لیتحل ۀبا قو زیعز ۀخوانند دوارمیو ام شومیبحث نم نیداخل عمق ا شتریب من

 .را در ذهن خود به اکمال برساند
 کاریدر ( دامن انقالب، ب یاحزاب کمونست یۀخود که قبل از تصف اراتیو اخت تیفعال ۀدر حوز زیحزب توده ن ،یراست

حزب خلق ، ابراز محبت نموده و دست  یعنیبا حزب دوست خود  یو برادر یو همکار یهمدرد ینبود و در راستا
 یدولت یشده بودند ،زدند، چون در نهاد ها رانیا رعازم کشو یتجاوز شورو لیکه در اوا نیمهاجر تیبه ازار و اذ

سازد که  ایآنها را مه یاخراج دسته جمع یو حت نیمهاجر تیاذ ۀنیکه زم توانستیم یرخنه کرده بودند بناً به آسان
 و هافتیافغان باز هم ادامه  نیمهاجر تیازار و اذ ،یاسیقدرت س ۀاز بدن یچپ ریو غ یاحزاب چپ دیالبته بعد از خلع 

 .رفتگبه خود  رگید ۀزیگشکل و ان کی
 :کنم انیب ستیهرات ن امیارتباط با ق یجالب که بنظرم ب ۀخواهم دو سه خاطر یآخر م در

  :لاو خاطره  
نداشتند ،چون رسانه  قیدق یاهگآ امیق نیا تیفیمردم هرات از ک امیق لیدر اوا زیهموطنان عز ریقندهار همچو سا مردم
ً پ عاتیهمان شا دیرسیها م یقندهار وشگکامالً خاموش بودند، آنچه که ب نهیزم نیدر یدولت یها  یها امیو بعضا

غل ش یهرات دارا یبایها در شهر ز یاز قندهار یبس.بعض وشد،بود  یمنتقل م یقندهار نیکه توسط مسافر یانفراد
ً یآنجا مستق یها یقندهار رچهگها  یدنیآن شهر.طبق شن یها یفروش یالمیبودند منجمله ل یرسم ریو غ یرسم یها  ما

ً یرا غ نیگتُند و زهرآ اریبس یبازار طعنه ها یقرار نداشتند ول انگکنند امیق تیو آزار و اذ دیمورد تهد مردم و  ارثن ابا
مردم  نکهیبر ا یرسانده شد مبن یقندهار وشگبود ب قتیبه حق نیکه قر عاتیشا یحت شدندیقندهار روا داشته م تیووال
 یرا با زن ها تیهرات هزاران جفت لباس و چادر زنانه را بطرف قندهار ارسال نموده تا مردم آن وال نیگخشم
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مود احساس و تجربه ن تیدو وال نیا فیبود که مردم شر ۀار کوبندیبس اریموج بس کیکنند، بهر حال  سهیترسو مقا
قضاوت بعد از وقت و توأم با  کیآن  یهاآمدها و پس آمد شیکه البته امروز قضاوت کردن در مورد آن مسائل و پ

 ستید نب هشود،البت وگمسائل تلخ اصالً نه در آن شهر و نه در آن شهر باز نیخواهد بود که بهتر است ا یاحساسات منف
 یب یدست کم از مقاومت و جان فشار یقندهار نیمبارز یمقاومت و جان فشار ،یشود که بعد از تجاوز شورو فتهگ
 یدصیاعتراف نمود که ف دیبا زیمطلب ن نیها انجام دادند،نبود و به ا یما که در برابر شورو یبرادران هرات ش  یآال

 یلویقب-یفساد  قوم یصدیکمتر بود تا ف اریبس اریقشون ُسرخ ،بس ابرمردم هرات در بر ۀمبارز یلویقب -یفساد  قوم
 .یمسلح قندهار نیمبارز

هرات اعمال نامناسب و  فیمردم شر اینکته است که آ نیبخود مشغول نموده اذهنم را  شهیهم کهیرگیموضع د کی
 ۀدار نمود، در بوت حهیرا جر اریطالبان را که در هرات مرتکب شدند و احساسات پاک مردم آن د ۀبعضاً جفاکاران

تلخ را همچو صد ها دوران  ۀدور نیخود ا یوارگهرات به بزر فیمردم شر دوارمینه؟ که ام ایسپرده باشند  یفراموش
 .ندینموده و فراموش فرما یتلق یخیتار رگید ذشتگو سر
 :دووم ۀخاطر

جسور و برومند و با مطالعه و  اریجوان بس کیبا  یکورس زبان بطور تصادف ۀخان یدر چا شیو چند سال پ ستیب
صحبت نمودن خواست  ۀجازبرد، ا یبودن بنده پ یبه قندهار کهیپوش مواجه شدم، به مجرد کیخوش صحبت و ش

هرات و  امیق رامونیوارد بحث پ یا هیبعد از صحبت حاش زیجوان عز نیکه من هم با کمال محبت قبول نمودم، ا
 ۀآمده و در محوط نیدرس منصرف و پائ ۀاز رفتن صنف و ادام یشد و حت یها شد، بحث ما طوالن یقندهار یخاموش

 چیعرض کردم که من به اصالت قوم و سمت و زبان ه شانی.من در اول بحث به امیمکتب با هم به بحث ما دوام داد
.قبول نمود، شخص زنمیانسان و افغان با تو حرف م کی ثیفقط منح میبخواهم بحث را ادامه بده رگندارم و ا ۀدیعق
ً یبود البته با افکار تقر یو غن دهیفهم اریبس ً یاح ایبر من و  یروزیپ تیالبته از اول هم به فکر و ن ،یانحراف با انفجار  انا

 یول رفت یم شیمغرورانه و متکبرانه پ اریبس من،ب شیخو یاهاگدیو قبوالندن  د لیهم تحم ایو  امیزمان  ق یعقده ها
ه استداللش لحظه ب ریکه شمش دیفهم نکهیغرور و تکبرش شکست و هم د،یفرادادن  خودش رس وشگنوبت  کهیزمان

 یعدب یو رفت که البته در روبرو شدن ها رفتگمؤدبانه و ماهرانه رخصت  یلیو خ اهگساعت را ن شود،یلحظه ُکند م
 .میکرد یساده اکتفا م یو احوال پرس مسال کیفقط به 
 :سووم ۀخاطر
 نیاهداز رهبران مج یکیکه فردا قرار است  فتگ میدوستم برا کی( ستین ادمی قیهشتاد و دو) دق ای کیهشتاد و  سال
اقعاً در و م،یرفت دنشیبه د رگیمن هم با چند تا دوست د م،یبرو دنشیبا هم به د دیخواه یم رگکه ا دیایب گمبوربه ها

بود، به احترام ُمال بودن و  زیگان جانیلباس و شمائل، ه نیشخص با ا نیا ۀغرب مشاهد نیو سرزم یعالم مسافر
ش ،راست میسپرد وشگمختصرش  یو به صحبت ها میدیدستش را بوس ،یشورو هیعل گرهبر بودن و به عشق جن

و مناسب  یفلم ۀقوار کیوجود ندارد(  انگما زند نی! فقط آن شخص) که امروز در بیجهاد تمام رهبران! نیدر ب
 .جالب بود فتنشگ یفارس ۀپشتو اش و هم لهج ۀجداشت.هم له

داشته باشد.من هم  یصحبت عموم کی انگدعوت شنود نیصاحب در ب یمولو نیآنروز قرار بود ا یپس فردا ای فردا
جان را احاطه نموده بود  یمولو کهیبود، اوالً اشخاص یا یجالب و تماشاچ ۀبردم. صحن فیبه روز موعود آنجا تشر

بودم ،دووماً حضار و  دهید شیمن دو روز پ کههمان اشخاص نبودند  کرد،یترجمه م یرا به آلمان شیو صحبت ها
خاص بودند که بعداً خبر شدم که تمام شان که در حدود سه چهار صد نفر بودند،  فیط کی یدارا یآلمان انگشنوند
رقه حضار بد یصحبتش با کف زدن ها رافگصحبت شروع نمود و هر پرا یمولو یبودند.اقا ینائیچ یستهایمارکس

 :دهندیرا نوازش! م میها وشگ کلمه تا امروز کی نیفقط هم شیصحبت ها نیشد. از ب یم
 !!!!!! !زمینه هر کمون یول میهست زمیما دشمن کمون

 د،یردگ باتریحضار، ز جانیفوق و ه ۀجمل فتنگ! با بایز ۀصحن نیا
 :که ستین نیباال تر از یبائیز

ا ب یبخاطر دشمن ورز نیزم یموجودات رو نیو متمدن تر !نیتر ستیالی! و ماترنی! و مبارز ترنیتر روشنفکر
ه و داشت فیتمثال تشر نیمتمدن تر ری! و غنی! و مرتجع ترنیتر کیتار ریخود در ز و هم مسلک شیهمک یرفقا
 زمیکه " ما دشمن کمون زیلذت  ناچ کی نیا خاطررا قُرت نمود فقط ب اریتمام ع یو روحان ستیالیدی! آن ااتیچرند ۀهم
 .بود و است یو رسوائ ایر ۀ".عجب معاملزمینه هر کمون یول میهست
 :فتمگ یم نیچن بودمیم یآن رهبر و مولو یبجا رگمن ا ال،یعالم خ در
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

وان و ت ۀکه کار به انداز نیاز ا ترگچه ارمان بزر د،یآ یمقدس بشمار م یو حت یمفهوم بسبار عال کی کی زمیکمون"
بودن آن  یافتنیهمانا دست ن زمیاست که علت مقدس شمردن مفهوم کمون نیدر ا پگضرورت،اّما  ۀُمزد به انداز

 یمنته باشد،یامر محال م کی زمیتحقق ارمان کمون ت،داش روزید ایامروز بشر دارد، و  کهیاخالق نیبا ا باشد،یم
ردناک د عیفجا زم،ینام تحقق ارمان کمون ریو ز دیردگسوء استفاده  زمیکمون ش  یاال یاست که از نام ب نیمشکل در

 یودر شور یو مذهب که روز گوق انسان منجمله فرهنحق نیتر یآن عبارت از سلب ابتدائ نیبوجود آمد که کوچکتر
 ."شودیا عمال م نیدر چ زو امرو

  .هرات بود انگاز باشند یکی دیرهبر فق نیکمال تأسف عرض شود که مشاور کالن و مهم ا با
 :و ضمناً خاضعانه عرض کنم زیعز انگسپارم به خوانند یبحثم را م ۀجینت من
)  بایزن جوان و ز کی رگبناً ا باشمیم یو خنث میمرد  مطلقاً عق کیپرستش  قوم و زبان و سمت  ۀضیاز نظر غر بنده

و......(مرا  یو لغمان یو قندهار یو هرات یبرادر کابل نیتاجک و ازبک و پشتون و هزاره و همچن زیهموطن عز
  .شدسخت خواهند  شتباها د،مرتکبیاقدام به تعرض عنف نما ای یمتهم به چشم چران

 فیشر انگبه بازماند لیصبر  جم یو آرزو انگآخر  عرائضم ،ضمن الطاف دعا و درود به ارواح پاک جان باخت در
 :دانمینم جایرا ب هیقاف یشعر  ب نیا ۀزمزم ۀمیهرات، ضم

ه هم ک نمودیبرپا م ،یپسند خلق انهگیب میرا در برابر رژ گهمزمان و هم آهن امیق کیمردم سراسر افغانستان  کاشیا
 یریگجلو ادیز ۀتا انداز یبعد ع  یاز وقوع فجا م،یرژ امگو هم با سقوط زود هن شدیهرات کاسته م زیاز تلفات مردم عز

 .شد یم
**** 
 :هرات ریپ ۀرانیوفق مانهیحک یآخرم همان نجوا سخن
 .وستان استدمجرم است ز رگتلخ است ز بوستان است و عبداللّه ا رگا یکاسن
را به  رگیخور  د اهیگ واناتیو خر ح وسفندگ.معموالً بجز دیرو یکه در باغستانها م باشدیم اهیگنوع  کی= یکاسن

چون تلخ  زندینه م اهیگ نیو مخلصانه اش لب به ا اکارانهیر ریبا خصلت غ وسفندگ. دهدیبوستانها و باغستانها راه نم
تنها  رگاّما ا کندیتلخ تناول نم اه  یگ نیاز رانگیدر حضور د زدافشا نسا شرایخربودن  خو نکهیخر بخاطر ا یاست ول

 ای یبائیاز ز رگید اهیگسرسبز و مثل هر  اه  یگ کیهر چه که بوده،  یخورد.بهر حال کاسن یمزه آنرا م اریباشد با بس
 . باشدیبرخوردار م دیخصلت  بعضاً مف

 انیپا
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