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 4تر 1 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 

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

 

 
 ۶۱۱۲می  ۳۱          خاکسار افغان

 قچ های هندوکش در جنگند
 

قای رزاق مامون انرا از بر خوردم که آ پيامي از فارياب به رهبر، رهبر زادهبه مطلبی تحت عنوان  ۶۱۱۲می  ۶۲بتاریخ 
 است.  سپرده مجدد رش ترکستانی برداشته در سایت خویش به نشرآسایت 

مل مجدد بر ان جز سود زیانی ندارد. در ضمن وغیر قابل فرار اند که تأ مهمنهفته در عقب متن این گالیه انقدر  نکات قابل تاُمل
چیز هایی را بیان داشته که بر ازبک تباران مطرح گردیده اما ناگفته  در محدوده تظلم جمعیت اسالمی  ظاهرا این گالیه گرچه

   افات خدمت ارایه میگردد، بعد تاملی بران خواهیم داشت: تدا اصل متن بدون تصرف یا اض. ابشاید نویسنده اراده بین انرا نداشته
 
 يکشنبه, ۳خرداد  ۵۹۳۱.ش. ه

 ! پيامي از فارياب به رهبر، رهبر زاده
 روبرداری از برگۀ آرش ترکستانی

 اشاره: صدای جوانان سالم و منصفانه است.
 

 حزب جمعيت اسالمي را در مورد جنجال هاي اخير ميان جنبش وجمعيت در فارياب را دقيق خواندم .من نگراني محترم صالح الدين رباني رهبر 
 در فارياب ازچند سال بدينسو جنگ غالمان پاكستان جريان دارد كه جنبش وجمعيت را يك برابر قرباني ميگيرد .

 شامل بود . من پنج سال در پارلمان سخنگوي مردم فارياب بودم كه منافع هردو حزب در آن
 زمينه فعاليت سياسي ونظامي براي حزب محترم جمعيت در فارياب خيلي مساعد است .

 هزار راي گرفتند . ۵۵١هزار راي گرفته بودند ودر انتخابات گذشته داكتر صاحب عبدهللا  ۹۹چنانچه در انتخابات دور اول رياست جمهوري كه قانوني صاحب كانديد بودند، 
 بل مالحظه را نشان ميدهد .اين رقم يك رشد قا

 حضور نظامي دارد . ٪۳١حزب جمعيت حضور داشت وحاال حزب جمعيت ٪۵١در ولسوالي المار كه جنگ اخير در آنجا روي داد، ده سال قبل 
ندان تولي شاهراه است وپنج تانك در جنرال فاروق هم حزبي شما يكي از قوماندانان قطعه سرحدي است كه هشت تانك حكومت در اختيارش است، برادرشان سخي قاطع قوم

 .اختيارش ميباشد وبرادر ديگرش محمد نسيم قاطع قومندان امنيه ولسوالي المار است كه به پيشنهاد ما ازجانب معاون صاحب اول تعيين شدند 
 طالبان استفاده ميشود، كار خوبي است . ما به اين باور بوديم كه بودن اينهمه امكانات به دست قومندانان وابسته به هردو حزب، كه براي سركوبي

م عامه، مديرجنايي تازه، درسطح واليت فارياب نيز، قومندان امنيه، آمرامنيت، رييس امنيت ملي و دومعاونش، رييس محكمه، رييس معارف، قومندان سرحدي، قومندان نظ
ن لوا، قومندان كندك لوا، قومندان دو تولي لوا، رييس مخابرات، رييس سره مياشت، رييس آمر تروريزم، آمر استخبارات، مدير تروريزم، قومندان قطعه خاص، رييس اركا

حزب جمعيت كه عمدتاً اطالعات وفرهنگ، رييس شوراي عالي صلح، شاروال، سارنوال جديد، شش ولسوال، هشت قومندان امنيه ولسوالي و آمر دو حوزه همه از برادران 
 ميشود وما هم با گرمي قبول شان داريم و در پانزده سال به اين عادت و ظرفيت رسيده ايم كه ديگران را بايد بيشتر از خود پذيرفت .خارج از واليت هستند، پيش برده 

 من بخاطر مصلحت هاي كالن هيچگاهي از اين قبيل حرف هارا در پارلمان نگفتم و هربار عليه طالب وبه نفع قومندانان هردو حزب سخن گفتم .
ت، انشاهللا كه اين ود كه قومندان قاطع برابر يك فرقه سالح و مهمات ذخيره دارد، البته كه پول هاي جهاد ارسالي شما نيز در امر ذخيره سازي موثر بوده اسگفته ميش

 مهمات به مثل گذشته عليه دشمنان مشترك مان ) طالبان ( استفاده خواهد شد .
 از طرف فاروق قومندان و يازده نفر از طرف رقيبان قريوي شان كشته شده است .در جنگ اخير كه دردش را ما ميكشيم، دو نفر 

شان نزديكان ما بودند،  برادر جوان فاروق قومندان كه كشته شد دوست خوب من وهمه فاريابي ها بود، خداوند ج شاهد است كه براي او و ساير كشته شده ها كه همه ي
 ميدارد تا صداي خودرا بلند كنم كه ديگر مردم مارا نكشيد . اشك ريختم و اين اشكها مرا بار بار وا

 ما دوام جنگ را با تالش هاي فراوان قومي توقف داديم، اميدوارم كه شما نيز بجاي تحريك، به توقف آن دعا كنيد .
 عاليمقام رهبرزاده صاحب !

 آيا ميدانيد كه در بدخشان روز روزگار اوزبيك ها چگونه است .
 ال وكالت خود، بيشترين رابطه و ديدار را با اوزبيكان بدخشان داشتم .من در پنج س

 نده گي ميكنند .گذشته از فيصدي اوزبيكها، كه ذكر آن مصلحت نيست، حتمن قبول داريد كه زير امپراطوري دوامدار پدر تان وشما، اوزبيكها هم در بدخشان ز
 شان جهنم استبداد عليه اوزبيك ها بوده است .در پنجاه سال حكومت هاي استبدادي در افغانستان، بدخ

طر و از لب لب دريا ها بخود پناهگاه قريه هاي اين مردم را گرفتيد وانهارا مغاره نشين ساختيد، زمين هاي اين مردم را گرفتيد وآنها را ناگزير ساختيد تا انها ازجاهاي پرخ
 باخود به زير خاك برد .بسازند تا اينكه رانش زمين سال گذشته هزاران اوزبيك را 

 از دستور پدر تان خبر داشتيد كه ذكر قوم اوزبيك در وقت تذكره دادن در بدخشان منع بود .
 از سركوبي هاي تاريخي اوزبيكها در زادگاه تان اطالع داريد ؟

باشد مي شناسيد، من برايتان ميگويم كار كردن در آن زمان كامالً منع  آيا نام چند معلم يا مامور حكومتي را كه اوزبيك باشد ودر دواير دولتي بدخشان در گذشته كار كرده
 بود .

 هستند ؟ وضعيت براي فعلن نيز بدتر ازگذشته است، ميشود بگوييد كه چند نفر از اين قوم بدبخت فعلن در امپراطوري شما در بدخشان رييس ويا مامور
 نظر مقايسوي از بدخشان براي مردم ما شرف دارد . اگر برايم اجازه گفتن باشد، مزار شريف بازهم تنها از

ان اند، وضعيت اوزبيك ها در بدخششما از نسل جديد هستيد، وضعيت را تغير دهيد، پدر شهيد شما بارها در سخنراني هاي بين المللي شان از ظلم باالي فلسطيني ها ياد كرده 
 از فلسطين بدتر است .

كنيد يگان اوزبيك وتركمن را به صفت معين يا رييس در وزارت تان بگيريد تا صداقت و تفاوت ديدگاه شما با پدر تان در قبال مردم ما به عوض نگراني از فارياب، كوشش 
 ثابت گردد . براي فعالً وزارت شما بيگانه ترين نهاد براي اين مردم است .

بار در بدخشان نبندند، به آنها بگوييد كه يك نسل ويك تبار را نميشود نابود كرد واگر نابود ميشد، با  لطفاً به زير دستان تان هدايت دهيد تا دروازه هاي دفتر جنبش را بار
 استبداد سياه چهل سال اخير نابود ميشدند .

 لحت هم باشد، بايد بشكنيم .من سالها در همچو مسايل نخواستم حرف بزنم، ميدانم به نفع نيست، اما وقتي ميبينم عليه مردم ما حمله ميشود، خاموشي را ولو مص
ه تنهايي نميتوانيد ازعهده ي اين من به تمامي بزرگان حزب محترم شما احترام ويژه دارم و به آنها حرفي ندارم، منافع منطقه و تهديدات مشترك را هم بخوبي ميدانم، شما ب

 وبا قوت و قدرت به مثل برادر ولي باهم برابر، در مقابل دشمنان مشترك برزمند .همه تهديدات كالن برآييد، بگذاريد ديگران هم، نفس آزادي بكشند، قوت بگيرند 
 مبارزه ورهبري جهاد استاد شهيد رباني مورد احترام ما بوده واين نوشته نگاه به ابعاد ديگر قضايا در كشور دارد .
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 4تر 2 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

 

ا حق بدهيد كه از حق اين قوم پراگنده در هر در و دروازه كه مسوول آن من وچندتاي تا وقتيكه در جلسات رهبري حزب تان چهره ي يك اوزبيك وتركمن ديده نشود، براي م
 ديگر به مثل من در داخل حزب جنبش هستند ) نه رهبر حزب جنبش ( دفاع نماييم .

 و حزب، ناداني بيش نيست .انشاهللا كه روزي حقايق سياست افغانستان را خوب درك كرديم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه كشتن همديگر، به نام د
 هركسي كو دورماند ازاصل خويش

 باز جويد روزگار وصل خويش
 () حرف من فقط با صادر كننده پيام حزب جمعيت است كه بوي نفاق را ميداد، سخني با همرزمان و همزبانان شان ندارم، آنها دوستان من اند 

 
 تاُمل و تبصره مختصر:

وتاجک ما در موقعیت مظلومیت ومحکومیت به همان اندازه درد اور و مایُه تاسف است که قرار گرفتن هر هموطن ازبک 
مظلومیت پشتون، هزاره، ترکمن، ایماق، نورستانی، بلوچ وگجر درد اور است. استنباط اولیه ازین نوشته حداقل این اطمینان 

 ل عوام الناس در امان است )خداکند که چنین باشد(.خاطر را پیام میدهد که مناقشات بین زورمندان جنبش وجمعیت است و تاحا
بازار  در ازدحام در نوشته نام مشخص نویسنده معلوم نیست ولی اگر گالیه نویس اقایی به اسم ارش ترکستانی باشند ) بنده

جای نام خود را بدر غیر ان نویسنده  تااکنون با این نام وادرس مبارک اشنایی ندارم( پس مخاطب ایشان هستند تجارتی سیاست
 :کلمه ترکستانی ببینند

 اقای ترکستانی!
نوشته شما تمام الزمي های عاطفه واحساس را با خود دارد، باکمی بی احتیاطی اشک از چشمان خواننده میریزد که وای برحال 

 باید دوبار مرور نماید. باربد این مظلومان جنبش که تحت ظلم قارونی جمعیتی ها قرار دارند. به نظر من گالیه شما را خواننده 
اول برای اینکه به استعداد قلم شما در استفاده از محرکات عاطفی افرین بگوید. باردوم برای اینکه غیر جانبدارانه عمق گالیه 

 شما را درک کند.
 دمات زیادی راجمعیت بوده اید تشکر میکنم چون این راست گویی مق و اعتراف عریان شما ازینکه سالها در محدوده جنبشاز 

 افی میسازد وکنار میزند.در بحث اض
تمرکز نموده اید که از لحاظ محاسبه  یعنی فاریاب، جوزجان، بلخ و بدخشان شما در طومار دادخواهی تان بر چهار والیت کشور

ندانه عین ملیون افغان در نظر بگیریم و سخاوتم ۳۱درصد افغانستان. اگر نفوس کشور را  ۱۱،۱واحد های اداری میشود 
 ۳،۱محاسبه اداری را بر ان روا داریم پس شما در مورد یک بخشی از جغرافیای افغانستان صحبت میکنید که در ان در حدود 

 و فرضی اسیقیخیلی ه بگونه در مباحث مثال محاسباتی مستند نیستند. تنها برای گشایشملیون افغان زندگی میکنند ) این دو 
 .مطرح گردیدند!(

یای مورد بحث شما چون سایر نقاط کشور امتزاج پررنگ ملیتی، قومی وزبانی وجود دارد. تاجک ها، ازبک ها، درجغراف 
 پشتون ها، ترکمن ها، ایماق ها، عرب از سالهای سال در کنار هم باشندگان والیاتی هستند که شما از انها یاداور شده اید.

را کنار میزنید و درد قلم تان را محدود میسازید به ازبک وتاجک. ازین هم  در نوشته تان با یک قلم همه ملیت ها واقوام دیگر
 را مطرح میکنید. شما بفرمایید جمعيت وجنبشهای ماتم پدر کشی قلم تان را باریک تر و اندیشه تان را تنگ تر میسازید و 

 چهار والیت جنبشی هستند؟جمعیتی هستند؟ چند درصد ازبکان این  بگویید که چند درصد تاجکان این چهار والیت
سانی متوجه میشود که شما در مورد کشمکش چند جنگ ساالر، قطاع رت در مرور دوم بر نوشته تان به آهر خواننده با بصی

 الطریق، باجگیر وزورمند حرف میزنید.
از والی تا قوماندان، رییس و مامور در  لست میدهید که ولسی جرگه افغانستانبا دیده درایی جالبی از مسند نمایندگی مردم در 

 چطور میشود. حق پدری جنبشفاریاب همه جمعیتی هستند، 

اگر فاریاب کدام جغرافیای مستقل تحت اداره جنبش یا جمعیت است افغان های بیچاره را اگاه سازید که بعد !  ملتجناب وکیل 

نکه در میان مالکین مشاجره وجود دارد اینرا نیز رهنما شوید که ازین قبل از سفر به فاریاب ویزای سفر را تدارک ببینند وازی
 ویزا را از سفارت جنبش بگیرند یا از سفارت جمعیت؟

اشاره کوچک به کدام باشنده غیر تاجک و غیر ازبک این  اگر شما در تمام تومار مبسوط تان حد اقل یک!  ملتجناب وکیل 

تاجک وازبک صحبت میکردید نه در محدوده بدنام جنبش وجمعیت باور نمایید  چهار والیت هم میداشتید ویا حد اقل در سطح
با شما شانه میدادم. ولی شما  حق تلف شده  هر مظلوم از حلقوم ظالم پس گیریدر پهلوی تان می ایستادم وبرای  لکه با قلم وعم

 گریه اینرا دارید که جمعیت چور کرد و جنبش بی بهره ماند.
 انتظار چی را دارید که مردم با شما بایستند و فیصله کنند که حق به کدام رهزن برسد؟ 

 چاپیا  بایدعوای تان با  نمی گنجد. « دو چاپ انداز بريک اسپ» و  «بای در يک قوشخانه»به خاطر داشته باشید که دو 
 است؟ ادرس را اشتباه نگیرید. هیچ ضرورتی به چنین نامه سرگشاده وجود ندارد. میدانید چرا؟ خدمت توضیح میدهم: انداز

با نشر این نامه تان حتمی انتظار دارید که توجه وهمدردی هموطنان ازبک را به گریه های جنبش جلب کنید و عواطف بخشی 
 دان بیچاره جنبش در فاریاب معطوف دارید.از تاجکان را به به اصطالح مظلومیت چند قومان

 ! ملتجناب وکیل 
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 4تر 3 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 
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این سفسطه محروم است. دوم اینکه   اکثریت از نعمت سواد برای خواندناوال وبافتخار که در دام جنبش نیست فقیرن ازبک آ
چک تیل کشی اش فصل شالی است و روزانه تا هجده ساعت پاهایش غرق در آب تفت الود شالی زار است. اگر در کارخانه کو

ه گردش چرخ ها را به شانواگر دستگاه کار میدهد گاوش بیمار است و خودش باید یوغ از کار افتاده  دستگاه اشپنبه دانه است 
 ن ازبک برای چرندیات سیاسی )مافیایی( جنبش وقت ندارد.اندازد. آ

کایت دارد وکارخانه نبات پزی اش در رکود و با افتخار از قیمت بلند شکر ش فقیرن تاجک مخاطب شما تاجک بلخ است؟ آ
است. نرخ مواد خام به اسمان ها رسیده واو دیگر توان دوخت چپن و گوپیچه را در کارخانه کوچکش ندارد. از شرم روزگار 

ن جراُت رفتن با دست خالی به خانه را ندارد وجناب شما او را به همنوایی دعوت میکنید تا دست ودامان ارجمندی صالح جا
 گمارش چند جنبشی در وزارت خارجه؟ را بگیرد برای

این شما تیکه داران تنگ اندیش، متعصب، حریص و از خود بیگانه سیاست و قدرت چه زمانی این چند ارزش را خواهید 
 اموخت:

 انسان بودن  -
 همنوع بودن  -
 افغان بودن -
 مسلمان بودن -

انُه ملت وکیل ملت نه بلکه وکیل جنبش و جمعیت بوده اید. این محاسبه را با شما شما خود با دیده درایی اعتراف میکنید که در خ
ما باید ش ینمیکنم که جمع جنبش و جمعیت چند فیصد از مجموع ملت هستند ولی این محاسبه با دیده درایی سیاسی و نوشتار

 صورت گیرد که:
 بکار میرود(. در ولسی جرگه معیت) کلمه شما درینجا طبق اعتراف جناب منحیث وکیل مدافع جنبش وج

چند پشتون، هزاره، ایماق... درین چهار والیت کاتب ومامور هستند. در مقابل در کدام ولسوالی این چهاروالیت سراغ دارید که 
 نسل بالنسل ساکن وشاغل نباشند؟

 کدام والی، رییس و قوماندان درین چهار والیت غیر از جنبشی وجمعیتی است؟
: معاون اول رییس دولت، رییس اجرییه، وزیر خارجه، وزیر داخله، رییس ولسی جرگه، بخش قابل رهبری مرکزیدر سطح 

 مالحظه وزرا، بخش قریب به اکثریت مطلق رهبری قوای مسلح... جنبشی یا جمعیتی هستند. 
 ک شما بزرگواران قباله شوند.ازین ملت دیگر چی میخواهید؟ تنها خانه های شخصی دیگران باقی مانده که بنام های مبار

. درين صورت با شماوهم قماشان تان يک عرب... را نادیده میگیرید -ایماق -پشتون را ناقل وغاصب خطاب میکنید، هزاره
 محاسبُه بی لحاظ تر:

اختیار  رتصور کنید که من یک پشتون وباشنده اصلی کابل هستم و درین مورد حداقل از ده نسل بدینسو شجره و اثبات نصب د
بخصوص تیکه داران جمعیت، جنبش وشورای  غیر کابلی ها چرا به والیت من ناقل شده اند؟ هدارم. از شما میپرسم که این هم

ود ندارد. وج شان به بلخ، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان وولسوالی پنجشیر مجدد نظار که دیگر امید بازگشت ومسکن گزینی
بیاندیشم و کلمه ناقل و غاصب را بکاربرم؟ درحالیکه کلمه غاصب کامال بجا و ایشان صاحب این  ایا من هم چون شما کوردالنه

 صفت زشت هستند.
 د چی وقت بوده و کی ها بوده اند؟ناخرین والی، شاروال، قوماندان امنیه، روسای ارگان های والیتی کابل که کابلی بوده باش 

اکثریت مطلق که خوشبختانه من هم از )رید و انرا عریان بیان میدارید دیگران این همان منطق وباور مذخرف است که شما دا
 چنین غیر ملی و غیر افغانی نمی اندیشند. ان جمله هستم(

 و از تورخم  )باز اینده به اینده دیورند ) اینده به اینده موکول( لعنت فرضیاز امو تا  موجود جغرافیاییبرای من وطنم در اجبار 
موکول( تا هرات و سپین بولدک ) تکرارا اینده به اینده موکول( است. من هم ازبک هستم، هم هزاره. هم تاجک هستم وهم 

 پشتون. این درحالی که به هر زره هویتی که از پدرانم به میراث گرفته ام میبالم وبدان افتخار میکنم. 
 وشین آوی را دوست دارم. ړسکانقدر لذیذ است که سوبرای من کنجد پلو هم

جمعیت را به ارجمندی صالح جان به میراث گذاشته اند و شما هم کامال بجا ارجمندی را مخاطب قرار  سرخیلي مرحومی ربانی
داده اید ولی دریک مورد باید احتیاط فرمایید که درین دادخواهی ادرس وزارت امور خاجه افغانستان را شریک نسازید. اینکه 

 دو دفتر وزیر خارجه مکان حل منازعه حل وعقدمانند دوره سیاه  که ارجمندی اکنون بر ان کرسی لمیده اند معنی اینرا ندارد
 چاپ انداز باشد.

 از ادرس جنبش با جمعیت مشاجره قدرت دارید؟ به حرم سرا های جمعیت یا به منزل ارجمندی مراجعه فرمایید.
 وزارت خارجه برای جنبش() در اصل دعوای قدرت در دعوای تان در مورد پوست های قدرت در وزارت خارجه برای ازبکان 

قوم،  عصباتتپر از  گندیدهُ  بیانگرمحدودیت نفس گیر دایره اندیشه وباور تان است. ایا واقعا نفس تان درین زندان فکری وگودال
 تنگ نمیشود؟ سمت، ملیت وزبان

وشته ن مخفیانه افغانستان باور داشته باشید که خود ارجمندی صالح جان هم در کدام گوشه دفتر کار وزیر امور خارجه حکومت 
 :هاست ک
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 اين امانت چند روزی نزد ماست –در حقيقت مالک هرشی خداست 
 صب عالوه برجنون قدرت ومافیا از هر حرف تان برمیخیزد.عاشک تمساح مریزید. تعفن تحریک و ت

 ! ملتجناب وکیل 
الجورد، بوی زننده نفت خام، تصاویر یافته های در عقب هر کلمه وجمله تان درین نوشته رنگ سنگ نمیدانم چگونه ولی 

باستانی، کاروان های تریاک بسوی دریای امو... بنظر میرسد. بگمان اغلب که از سبب بخشی از واقعیت های زشت دیروز و 
 امروز سمت شمال کشور ماست.

فل ازبک یا تاجک میبود تا سواد ای کاش قلم وکاغذی را که برای نوشتن این گریه نامه مصرف نموده اید در اختیار یک ط
 بر خود میشناخت. و میاموخت وچون بزرگ شده بود مار های استین را در دور

 ولی باور دارم که نشرات نوشته را در ویبالگ شان نشر نمایندمن تابع اصولی هستم که از اقای رزاق مامون نمی طلبم تا این 
الگ شان بیاندیشند شاهد نشر این نوشته در ویبالگ ایشان نیز خواهیم ش ویباگر به ارز جرمن انالین را تعقیب میکنند. -افغان
 اجازه این قلم را با خود دارند تا حرف های الزمی بگوش جناب وکیل صاحب وهم قماشان شان رسیده باشد. بود.

 
 

 .تا اين دم ولی پايان نيافته
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