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 پیش گفتار

 قسمت دوم

را خلق کند که اگر اختناق  شهیاند نیرا برداشت و شر را گذاشت، در ذهن ا ریروال که خ نیبد یبحث دیشا

و  یطلب تیحر ،یشد، عدالت پسند یواقع نم خیدر تار یاجتماع یعقب گرائ ایو  یفشار حکمروائ ،یاسیس

که همه  ردیبگ شهیآنجا ر ازنظر  نیبود. اگر ا ینم صیقابل تشخ ایو  وستیپ یبه وقوع نم ای ،یخواه یترق

 نیاکرد که در  حیتصر دیشود، با یبا تضاد و تقابل شناخته م زیهمه چ ایشود و  یدر تضاد زاده م زیچ

مثال، اگر پنداشته شود که  ۀشود. به گون یکند که تناقض با تضاد مغالطه م یاشتباه از آنجا نشأت م دگاهید

باستان  خیدرخشان در تار ۀو آن صفح دیشور یبر او نم رآهنگ «ۀکاو»بود،  یستمگر نم« ضحاک »چون 

اطراف اکسوس) آمو(  یها یائیسوار کار بر آر یها یائیاگر حمالت تور ایبست، و  یافغانستان نقش نم

 یزاده نم یائیآر تیآمد و باالخره مدن یدر بلخ کهن بوجود نم یشهر دولت بخد جادیبود، ضرورت ا ینم

 .شد

 چیآن است و ه ۀبلکه نقض کنند ست،ین یطلب تیو استبداد، خالق حر یمبرهن ساخت که ستم گر دیاما با  

 کیکامل است. بطور مثال اگر  دیو ترد ینف ینقض به معنچه  د،یزا یخود نم ضیاز نق یو جنبش انیجر

 چیه د،یآن سلب نما زجامعه تنگ کند که مجال تنفس را ا کی یاختناق را چنان بر گلو ۀمستبد حلق میرژ

 نیبد ،یعقل ایاست و  یفطر ۀدیپد کی ایو رشد  ی. بنا برآن احساس آزاددینخواهد درخش یمقاومت ۀبارق

 یآن که خاطره ا ایطلب است و  تیدوست و حر یآزاد شیو فطرت خو زهیبر اساس غر ایکه انسان  یمعن

را  امیآهنگر، ق«  ۀکاو»دهد. لذا  یم النیم یدارد که او را بدان سو شیرا از گذشته در ذهن خو یاز آزاد

شده  یرگذا هیپا«  دونیفر»و  «مای»که توسط  یو رفعت گذشته ا یبلکه از آزادگ اموخت؛یاز ستم ضحاک ن

 بود، آموخت و دل به آن افق گذشته بسته بود که به پا خاست .

جنبش  ضیجو نق کیتسلط  دهد،یبه جلو امکان م زشیجامعه را به جنبش و خ کی ایملت و  کیآنچه        

هموار  یانسان ۀجامع یرا برا یائیو پو یائیجو ریاست که مس یا یخیتار یبلکه مجال ها ست؛یو حرکت  ن

 یباز یتکامل جوامع انسان وو قوام و باالخره رشد  امیرا در ق یاتیمجال ها هستند که نقش ح نیکند. ا یم

 یشود و نهال ها یمجال ها است که تخم تفکر و تدبر و علم و معرفت کاشته م ۀمزرع نیکنند. در ا یم

 یجامعه تجل کی ینوو مع یمجال هاست که عروج ماد نیزند، و باالخره در ا یحرکت و جهش، جوانه م

 .کندیم

و  دیبرهان یو اقتصاد یاسیس ریگیدست و پا یو بند ها دیاجتماع را از ق کیکه هر قدر  یمعن نیبد       

کند که ضرور  ینشو و نما م مانه،یبه همان پ دیو تجسس بده قیمجال تحق یانسان ۀجامع کیهر قدر به 

را بشکنند و همه  شیخو یها ریو زنج فتندیاز بند ب یمردم  بسته باشد، تا به فکر رهائ یدست و پا ستین

رفتن به جلو و رشد  یبرا یو حوصله ا مهیصرف کنند تا بعداً ش شیخو یخود را در رهائ یانسان یروین

 ینم تیحاکممزورانه  یها یگر هیشده باشد. چه اگر استبداد و استعمار و حل فیکمال در آنها کامالً تضع

 یتاز شیو پ تیو خالق یرشد معنو نیبودند و ا یم تفکرآگاه و فداکار و م یبود، باز هم همان انسان ها

 سند،یرا جاودانه بنو شیدار نام خو یاز آن که در پا شتریبهتر و ب یبود و آنها مجال ها یآنها م یانسان
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زود فرجام بر  یقربان کیرا به تناسب  یروشنتر یتر و رهنمود ها قیعم یپا یتوانستند جا یو م داشتندیم

 شهیاز بند استعمار و استبداد و اختناق فکر و اند یاست که خالق است. آزاد یآزاد نیگذارند. پس ا یجا

که توانسته اند در دام استبداد سر به شورش  یسازد. آنان یم ایتابان را مه یافق ها ۀاست که مجال نظار

 چیو شورش بپردازند و گرنه ه امیها را بشکنند و به ق ریند که توانسته اند نخست زنجبوده ا یبزنند هم آنان

 تواند.  یکرده نم یدر بند، کار یکس

 یعار یفضا کی جادیستاتسکو مغالطه کرد، چه ا ایرا با سکون و فتور و  یخیتار یمجال ها دیاما نبا      

جز شکل  ،یاجتماع یها زشیو انسداد خ ریانحراف مس یحکام، برا ۀبندیاز تحرک و جهش با اقدامات فر

 یدر رو نیسکون زهر اگ و نیاستبداد قهر آگ قتیکه در حق ستین یزیچ تیاز تداوم استبداد حاکم یگرید

و  یمرئ اریکه خشم اقتدار در آن بس یسکون و سکوت اجتماع میتفاوت که تحک کیسکه هستند، با  کی

 شیخو ۀسیدر ک شهیآن هم یقالب یسکه را با دو رو نیملت افغانستان ا آشکار نباشد، رندانه تر است که

 داشته است .

تواند به  ینم زین یامیهر مقاومت و ق ست،ین یموجد آزادگ یکه هر اختناق یکرد همچنان دیتأک دیبا      

و  تین کیزود گذر و بدون  یچون جرقه ا یامیرشد و تکامل را باز کند. چه اگر ق یدروازه ها یتنهائ

را تداوم ببخشد و نخواهد  یتواند آن روشنائ یخاموش گردد، نم یرونده، مشتعل شود و بزود شیپ یهدفمند

که جامعه را به عروج و  یفراز هائ اورد،یملت بوجود ب کی خیرا در تار داریو پا یواقع یتوانست فراز ها

کوشند، نه به  یحالت م کیدر رفع ها بعضاً صرف  یزیبه پا خ نیا رایبکشاند. ز یو معنو یکمال ماد

 شهیکه هم ستیمثال ها نیملت ما مملو از چن خیو بهتر. بخصوص که تار دیجد تیوضع کی جادیخاطر ا

بر  گریدنبال د یکی یاوضاع و عوامل گوناگون رایاست،  ز دهیجنگ را برده است؛ اما صلح و رفعت را ند

استبداد، استعمار، »ما  با سه عنوان نوشته  شده است :  نیسرزم خیتار جهیشده اند که در نت لیمردم ما تحم

 «.و هرج ومرج 

 یخیتالطم تار کیکه مردمان آن در  ینیدر سر زم خیتار یها یگذشت که نگارش بلند دهیتوان نا د ینم    

 اریبسچربد، اگر  یم یزندگ یارتقا یآنان برا یبر تالش ها ،یزندگ یبقا یآنان برا یاند که تقال ها ستهیز

( مردمان  کیپولت وی) ج یاسیس – یائیجغراف تیصورت سهل نخواهد بود، چه موقع چیمشکل نباشد، به ه

و ستم قرار گرفته  یمورد تجاوز و تعد شتریخطه از کهن زمانه ها تا امروز با عث آن بوده که هر قدر ب نیا

 میو وخ شتریبوده است که ب یگریخود عامل د نیتر گشته اند که ا زیست گانهیمقاوم تر و ب مانهیاند به همان پ

آنها گردد، و همان است که  یخیتار یو مزمن تر از همتا ها قتریآنها عم تشوند و خسارات و تلفا دهیتر کوب

است تا به تأمل و تفکر و خود  یضرور ینشو و نما و رشد و تکامل هر ملت یکه برا زیآن لحظات مجال انگ

در  امحدود و کوتاه بوده است. لذا آنچه را از کمبود مجال ه اریما بس خی، در تاربپردازد یو باز ساز یساز

و  ابدی یاست که قلب انسان در آن آرامش م یا یمقصود همان لحظات انسان م،یتذکار داد شیخو نیسر زم

 یم یو انسان به بالندگ دیآ یو تفکر و تعقل به پرواز در م ردیگ یفرا م ریدل پذ جانیروح او را شور و ه

 پردازد.

به هر که بر ما تاخته است، مجال  دیکه با ستین یوجهه  بدان معن چیبه ه نیافزود که ا دیبا تیاما به فور    

حقارت  کیبه  ،یرنج و مرگ سر فراز و آن کی یبود که به جا ینم نیآن جز ا ۀجیشد، که نت یداده م

 تیجا از آن حکا نیماند تا در ا ینم یبر جا یعروج انسان گریورت دکه در آنص میدادیتن م یخیمتداوم تار

 کرد.

 یها تیمردم را به دور از عصب نیتوانسته اند سر گذشت ا گانهیو چه ب یکه چه خود یبنابرآن به کسان   

 شیاکنون ب سندهینو نیگفت، چون ا تیتهن دیبه ما برسانند، با یبه گونه ا یاستبداد استعمار ریو دسات یخود

را متحمل شده اند، بخصوص به  یشیکند که آنها چه تالش و زحمت در خور ستا یدرک م گریاز هر وقت د

 یاسیس یو تسلط عقب گرا یو اقتصاد یفرهنگ ۀعقب نگه داشته شد طیکه در تحت شرا یخود نیمؤرخ

 نیا خیتار اتیسته اند حکاتوان یبا احساس مشقت و فشار چند بعد گانه،یب ۀو وابست یارتجاع یها تیحاکم

ها،  ینفرت خود از سر نگون یها ، و اختفا عروجاز  شیشور و شعف خو فیمرز و بوم را با اکراه از تخ

نه چندان دور بر داشته  خیکه قدم در ره تار یکیچه هر  ست،ینگر انیپا یبا قدر ب دیما نقل کنند، با یبرا
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در دور دست  نیسر زم نیهر که بر شکوه انسان ا اینمود و  یمراعات حکام خود پرست را م دیبا ایاند، 

 شیرا مصدوم و تخر یاز کم دان یبود تا افکار منجمد و تعصبات ناش یمحتاط م دیبا ست،ینگر یم خیتار

 تیمحتاط باشد که حسادت حکام و عصب دیکند، مؤرخ با یم یسر فراز خیکه تار ینکند. همان است در جائ

 یکار اهیکه ذکر س دیگرد یناک م میکند، مورخ ب ینزول و سقوط م خیکه تار یو جائ را دامن نزند انیاع

وجد و شور  دیکه با یدر پهنه ا خینسازد، وهمان است، تار نیحکام در گذشته، سالله بر فرمان او را، خشمگ

گان  ندیمناظر ناگوار را در چشم انداز آ ستیکه بائ یشود و در جائ یم روحیخلق کند، سرد و ب یو سرفراز

 افتد . ی، از جرئت و نفس  م دینما میترس

انسان عصر  یرا در زندگ یمتضاد یعرصه ها د،یجد یتکنالوژ ۀسابق یب یکه رشد کنون ستین یدیترد    

 لیو تسه عیتسر ،یو اطالعات، کاهش فواصل ارتباط یما گشوده است که سرعت و وسعت انتشار آگاه

فقر و غنا چه  نیدر ب قیعم یخال دیتشد گر،ید یاند؛ اما از سو دیتحول جد نیدمات، محصوالت مرغوب اخ

 یمردم جهان، دخالت ها یها یبر دارائ یو نامرئ صانهیحر یدستبرد ها ،یالملل نیو چه ب یمل ۀدر عرص

با برنامه  یحقوق بشر دیو ترد یمعنو یو انهدام ارزش ها بیملل، تخر یاسیسرنوشت س نینامشروع در تع

مصرف، و حفظ مناطق  نید با کمتریبخاطر تول یاقتصاد طیشرا لیتحم ،یغاتیو تبل ینظارت روان یها

 میموج عظ کیآنست که ما با  نیاست، مب یکنون یتیمنفعت، که شاخص اقتصاد فرا مل نیشتریفروش با ب

 یو بدون آگاه میدر آن شنا نه کن ریمت مسو استقا یو متانت انسان یکه اگر با معرفت امروز میمواجه هست

جز آن که در  میندازیب ایدر نیاتکاء به نفس، خود را به ا ونو بد مانیموج و بدون جرئت و ا نیبه رموز ا

چنگ  شیخو یبه ارزش ها و مقدسات و افتخارات انسان دیداشت. لذا با مینخواه یچاره ا میقعر آن فرو رو

 نیا رای. زدیکش رونیشده، ب یطراح یرهایها و حسادت ها و تحق تیگرد و غبار عصب ریزد و آنها را از ز

 یو در حرکت به جلو استقامت م ستندیا یهستند که ملت ها در اتکاء به آن ها به پا م یاستوار یها ستون ها

 تیثبات هو یبرا خود یو لحظات بلند انسان یخیتار گاهیاز جا یبه آگاه یاز هر زمان شتری. ما امروز بابندی

 یفرهنگ یُشست و شوها رای، ز میضرورت دار شیدانش و معرفت خو یدرجهت ارتقا تیو تکامل شخص

ً یودق شتریکه امروز ب ملل عقب نگه داشته  کوشدیشده است، م ریآسا بر ملل جهان سراز لیحساب شده تر س قا

 ،یاقتصاد یریحرص جهانگ یکند و باد ها یو مقدسات شان ته تیشخص یو علو تیهو یشده را از اعتال

از هر  شتریامروز ب ،یو تسلط اقتصاد جهان یتیتند اقتصاد فرا مل ریبرکند. چه س نیشان را از زم یها شهیر

 یها اریسازد که مع قنیکند و او را منقاد و مت گانهیجهان در صدد است انسان را از خود ب خیدر تار یزمان

کند  یم نیها را زر و زور تع اریاست و همه مع دنیدر حال فرو لغز ر،یص فرا گدر برابر حر یبلند انسان

موج شوم دهند و همه  نیهمه، تن به ا دی. لذا باستین یستادگیمقاومت و ا یارای نرا در برابر آ یکس چیو ه

و  ندیآنرا تحمل نما یو تعفن ضد انسان رندیگ یلجن، خو نیگل آلود شنا کنند و با ا ۀخروشند یایدر نیدر ا

آزمندان  کهرا  یپروائ یآزرم ب یشود فرو برند و هر ب یکه به آنها داده م ینیزهر آگ ۀهر لقم ستیبائ

به آنها  رایز ند،یکنند اطاعت نما یسرنوشت شان نصب م ۀکیبر ار رنگیبا زور و زر و ن یاقتصاد جهان

را به گردن  یجهانخواران اقتصاد یبندگ ۀحلق ینموده اند که تا کس نیتلق ریکرده اند و به همه جهان فق یحال

و  شیو با ادراک وجدان خو شیخو یبه خدا مانیو با ا شیمردم خو یرویتواند صرف به ن ینداشته باشد نم

 یکند؛ اما عمالً م فایا شیمردم خو یو بهبود یرا در بهروز ینقش ش،یخو یو معرفت انسان یاسیس یبا أگاه

خود داشته اند جز آن که جاده  یاستعمار را بر دست و پا ریده ها سال زنج ایکه صد ها  و  یکه ملل مینیب

 ۀشد و مردمان شان با گلول دهیکوب یعصر یاستعمار با سالح ها انینظام یرو هاین ۀپاشن ریشان در ز یها

تصرف  یبرا یحمل و نقل عصر لیشان با وسا یو کشور ها دندیبه خاک غلت یاستعمار صنعت یها

علم و  شاتیاز آن نما یبهره ا چیدر دست استعمار به هم وصل شده بود، ه یو انسان یعیمحصوالت طب

ملل  یمایشکستند و امروز توانسته اند خود س شیخو یها را خود بر پا ریتا آن که زنج ندنبرد یتکنالوژ

آن با قشون استعمار  یکه امروز جاده ها یان  مللس نیگذارند. به هم شیرا به نما کیو تکنولوژ یصعنت

مکار  ادگانو فرست رانیبه اج یگوناگون یها ریآن با تزو تیحاکم یها کهیار ایشود و  یم دهیکوب نینو

صلح جنگ افروز  انیشود و مناد یاز غذا داده م شتریب ت،یصلح و امن  ۀشود، به مردمان آن وعد یسپرده م

کنند و خود کوزه گران جنگ و سازندگان سالح اند و خود  یرا رنگ م تیکه خود هم کوزه صلح و امن
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 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

سازند و باالخره خود  یم شیخودهشت افگنان را مملو از اسعار گران  یها سهیتاجران ترور اند که ک

کنند.  یماشتگان رنگارنگ، قبضه مگ یفروشندگان کوزه اند که در بدل آن هست و بود ملت ها را در همدست

 کنده شده اند . شهیاست که مردمان آن از ر یجهان یسرنوشت کنون ریمس نیا

که  میآغاز کن یاز جائ میهست ریمردم افغانستان، نا گذ خیتار یخاطر نشان کرد که در گذار بر فراز ها دیبا

گردد که نخست به اوضاع و  یزام باعث مال نیو ا دهدیاسناد و مدارک دست داشته به ما امکان و اجازه م

گذشته را دنبال  یپا یتواند بر گذشته شهادت دهند تا با اطالع از احوال مستند، جا یکه م  میبپرداز یمدارک

« اوستا » و«  دایو گیر»  یعنیها  یائیآر یو مذهب یاثر فکر نیتر مینخست از قد ریمس نیکه در ا مینمائ

و بعداً به آن   میابیکهن در ۀدو منظوم نیبلخ را از خالل ا«  یداد شیپ»  تیمدن یتا نشانه ها میکن یآغاز م

 .  میبپرداز

 

 ادامه دارد
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