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  ميالدی٢٠٠٦سپتمبر سال                                                                           محمد آصف خواتی 
 

 تبصرۀ کوتاهی درمورد توضيحات آقای بغالنی
 

)) توضيحات دررابطۀ مقالۀ آريانای باستان،خراسان پهناوروافغانستان پرآشوب  ((چندې قبل مطلب جالبی تحت عنوان  
بشيربغالنی دربرخې ازسايت ها منتشر شد که خالف توقع بجای آنکه به پرسش ها وانتقادات منتقدين ديدگا های   آقای 

 در مقالۀ اخير از موضعگيری همفکران خويش که بدفاع    ٠شان جواب دهند آنرا به توضيحات اضافی اختصاص دادند    
ادات کشور ما جمالت رکيک واهانت بار شان قدعلم نموده وبه آدرس منتقدين مقاله وحتی باشندگان شريف س    

: پنداشته وخود درزمينه مينيگارند  )) پاسخ های زيبا وآموزنده وروشنفکرانه به کج انديشان   ((بکاربرده اند تمجيد وآنرا   
ولی برخالف انتظار مقاله بعضی اشخاص وابسته به گروپ های چپ وراست برتری خواه را بر انگيخته ودر   ... ((

ر دارد که هر کدام با غضب وبيان خشمگين جواب های تند وتيز نوشته در سايت هاې انترنيتی نشر موضع واحد قرا
در بيان حقايق واقعبين  ( ( در زمينه بايد اظهارداشت که اگر درنبشته ی منتقدين منجمله مقالۀ تحت عنوان    ..))...نموده

ا آقای بغالنی بحيث دست آويز ومصداق ادعای    اينجانب موارد تعصب وبرتری وجود ميداشت يقين)) بود نه کج انديش
 جناب بغالنې اگرمايل به مباحثۀ دوستانه ميبود ميبايد   ٠شان آنرا اقتباس مينمود، آنطوريکه منتقدين شان عمل نموده اند     

ات  انتقاد  اينکه به پرسش ها و  يا با آنچه توافق نداشت برجسته ساخته وعدم صحت آنرا با ارائۀ داليل ثابت مينمود و    
وارد نمودن اتهامات غيرموجه به آدرس منتقدين شان   منتقدين خويش پاسخ ميداد نه اينکه به توضيحات اضافی و

 بنظرمن آنچه موجب ناراحتی  جناب شان شده اينست که ايشان تحمل شنيدن اين واقعيت را که باالی    ٠متوصل گردد
ران را بی ارزش  گدي از و)) سخن تاريخ((نه حقيقت و ايشان نظريات خودرا يگا ٠چشم  شان ابرو قراردارد ندارند  

   ٠داليل رد نموده بلکه حتی تماس هم نگرفته اند   ارائۀ برهان و  جلوه داده وعدم صحت آنرا نه به منطق واستدالل و     
 

ده    آنچه که درمقالۀ مورد بحث بيان ش: ( (ارتباط به مقالۀ قبلی شان چنين آمده است    منتشر شده در   در مضمون جديداً 
ر حرف تاريخ حقيقت است گر تلخ تمام شده باشد گنهکار تاريخ خواهدبود ا    گيا سخن تاريخ است ا برداشت از تاريخ و

زمينۀ مفهوم زيبای فوق بايد گفت مسايل    در٠))بايد بآن تمکين شود نه اينکه تاريخ را وارونه ديد وبر آن استناد کرد    
ارنده است که تاريخ را حسب ارادۀ خويش استقامت      گراوش فکری ن، بلکه تهطرح شده درمقاله برداشت ازتاريخ ن  

نهکارنيست بلکه ما هستيم که ديدگا های خويش را بمثابۀ حرف وياسخن تاريخ پيشکش  کداده اند، واقعا که تاريخ    
ارداده     اينجانب در نقد قبلی عمدا رويدادهای سه دهۀ اخيرمطروحه درمقالۀ جناب بغالنی را هدف تبصره قر ٠مينماييم

  بودم که نياز مراجعه به تاريخ را نداشت وخوانندگان ايکه شاهدان عينی وقايع اين مقطع زمانی هستند بسادگی ميتوانند   
  بگونۀ مثال جناب بغالنی در مقالۀ    .کيست با مطالعۀ تبصرۀ من ومحتويات مقالۀ جناب بغالنی قضاوت کنند که حق با  

 جدی   ٦با اشتراک فعال اردوی سرخ شوروی در   ق يکجا با جناح پرچم و ناراضيان خل: ((قبلی خويش مينويسند 
خاينانۀ   نقل قول فوق نمايانگر آنست که  نگارنده خواسته است به تجاوز آشکار و     .)) شمسی کودتا کرد ١٣٥٨

رای   واقعيتگ   محققين  سوال بر انگيز است که برخې از سياستمداران و    .اشغال افغانستان سرپوش بگذارد   شوروی و 
آنرا اشتباه جدې رهبری وقت کرملن    مورد تجاوز شوروی بر افغانستان نگاشته اند و  کتابهاې در روس  مقاالت و

 پرچمی هاقلمداد ميکنند راضيان خلق و  آنرا کودتا ی نا تجاوز شوروی انکار ميکنند و ميشمارند اما آقای بغالنی از
کامال  ) شاهدی نمی گذرد  عای خود گذشت اما شاهد ازمدعی از اد(که درمورد چنين موضعگيری گفتۀ معروف 

 ٠صدق مينمايد
  

قطعات کودتاچی را معرفی بدارند، چون       در مقالۀ قبلی از جناب بغالنی تقاضا شده بود تا رهبر کودتای شش جدی و 
ده را معرفی کرده    نه قطعۀ کودتا کنن   ايشان نه رهبر کودتا و    زمينه  صحبتې از کودتا بعمل آمده نميتواند منطقاً     در

که در نتيجه آن حاکميت حافظ   بلکه تجاوز آشکار بر افغانستان صورت گرفته بودهميتواند زيرا در آنزمان کودتا ن
ياران سازايي شان در آن حکومت که الحال      بعداز مدت زمانی نگارندۀ مقاله و   مردم ما تحميل و منافع شوروی بر

برابر نبشته     ازينرو چگونه ميتوان در٠به مقامات کليدی دولتی نصب گرديدند مينامند )) دست نشانده ((ايشان آنرا 
   نگارندۀ آن محتوياتش را    جلوه داده شده باشد و     وارونه  وقايع تاريخی تحريف، جعل و ايکه در آن تاريخ و 

برتری   تعصب و((بنامند سکوت اختيار نمود ؟ اينجانب صرف برای آنکه مهر  )) برداشت از تاريخ ويا سخن تاريخ ((
که   ِ برابر نبشته های آنعده از نگارندگان   زبان زد خاموشی را جايز ندانسته در   مهر سکوت بر   نخورد و )) خواهی 

 لطمه ،ميهنممردم  اين گهوارۀ مشترک همۀ   ،تاريخی وطن ما يا به سالمت ملی و تاريخ  وطن ما را جعل و تحريف  و
متهم )) تعصب وبرتری خواهی(( عده از هموطنانم که اينجانب را به      به آنضمنًا  وارد ميکند سکوت را شکست و   

کم بها دادن     اعالم ميدارم که اگر در نوشته های من موارد ناچيزی هم در رابطه با بيش بها دادن بيک قوم و         ميسازند
 من بکشد تا    حجت محکوميت برخ  داشته باشد بحيث سند و    برادر کشور ما چيزی وجود  به ساير اقوام باهم برابر و
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 داليل به آدرس اينجانب عادالنه و وارد نمودن اتهامات را بدون ارائۀ فاکتها و   واقعيت از سؤ تفاهم تفکيک گردد و
درغيرآن حرف های  را ارائه و زمينه داليل خود از آقای بغالنی احترامانه تقاضا مينمايم تا در منصفانه نميدانم و
  ٠خودرا پس بگيرند
مورد اکمال کدرهای افسری اردوی   در))  سخن تاريخ(( جناب بغالنی توجه خوانندۀ گرامی را به    درمقالۀ اخير

دانشگاه     اهل هنود در مکاتب و فرزندان هزاره، ازبک، اهل تشيع و...: ((درآن چنين ميخوانيم  شاهی جلب مينمايم و
حربی  مان محمد ظاهر شاه سابق در ز   در زمينه ميتوان گفت اينجانب که در.))نظامی حق تحصيل را نداشتند 

ی و هزارۀ وطن مانيز درآن   را بپايان رسانيده ام ميديدم که فرزندان ازبک و حربی پوهنتون تحصيالت خود شون
ی  مرحوم جنرال محمد عثمان اسدی       قابل ياد مؤسسات نظامی تحصيل مينمودند و  آوريست که قوماندان حربی شون

 سمت  قوماندان آن   ضمنًا در اردوی وقت وجود داشت و  وقتی يک جنرال ازبک تبار ٠بود)) عثمان قل((مشهور به 
 کی اين ادعا را   ،بعهده  داشت   آنجا گذاشته ميشود  يگانه مؤسسۀ تعليمی نظامی را که اساس کدرهای افسری اردو در 

ت های نگارنده   چنين برداش ٠قبول خواهد کرد که فرزندان ازبک وطن ما حق تحصيل در آن مؤسسه را نداشتند  
جريانات کشور بنحوی  يا اينکه ايشان عادت نموده اند تا به قضايا و  نمايانگر بی خبرې از واقعيت های کشور بوده و 

زمان سلطنت آنچه که نشاندهندۀ ماهيت نظام شاهی   در٠آنرا برداشت از تاريخ بنامند  که او ميخواهد بنگرد و  
اعطای رتبه های جنرالی است که تنها اعضای   بمقامات کليدی اردو وافغانستان بود مسئلۀ نصب کدرهای افسری 

بهره مند شده ميتوانستند باين معنی  که با دربار روابط تنگاتنگ داشتند فرزندان محافل حاکمه اي خانوادۀ سلطنتی و 
زی مينمود نه   زمينه وفاداری به نظام شاهی وخوش خدمتی به شاه وخانوادۀ سلطنتی با        که نقش تعيين کننده را در 

را درمقالۀ مورد بحث )) سخن تاريخ ((  وقتی هزاران افسر اردوی قبلی که حيات دارند اين ٠تعلقات قومی وتباری
مطالعه کنند خواهند گفت که اگر حرف تاريخ که يک حقيقت است چنين باشد دروغ آن چگونه خواهد بود ؟ وحکم         

 بلکه کشف نگارنده است که با واقعيت های آنزمان مطابقت  ه ن))برداشت از تاريخ (( خواهند نمود که اين ديگر 
   .ندارد

 
    باالی دومسئلۀ  مکث   بمنظور جلوگيری از طوالنی شدن بحث پيرامون توضيحات اخير آقای بغالنی مختصراً   

 :مينمايم 
 محافل حاکمۀ کشور  مسئلۀ زمامداران و–الف  
  مترادف بودن فارسی دری –ب 

 

 امداران ومحافل حاکمۀ کشور مسئلۀ زم–الف    
فعال مايشا بوده    پادشاهان ومحافل حاکمۀ کشور همه مستبد، دکتاتور، بيکاره، عمال بيگانه و از ديدگاه آقای بغالنې  

تمام  ٠ ديگران طوق لعنت تاريخ در گردن دارند    هللا   درميان زمامداران وپادشاهان کشور به استثنای شاه امان    .اند
اکمۀ کشور را با اين صفات زشت ناميدن نه تنها واقعبينانه نيست بلکه انکار ازاستقالل کشور  محافل ح زمامداران و

زجر دهنده است زيرا همۀ پادشاهان را عمال بيگانه شمردن  بر اين  داللت     آورو  که سخت درد در طول تاريخ ميباشد 
وطندوست دارد که بگونۀ مثال       ان مستقل  و  اين سرزمين زمامدار ٠مينمايد که همۀ آنها فرمانبردار بيگانه بوده اند  

که با طرد بيگانگان ازکشور مستقالنه به تامين نظم در خانۀ مشترک ما افغانستان   ميتوان از احمد خان ابدالی نام برد  
ا  بيگانگان رکه او عمال بيگانه بود که عمًال  آقای بغالنی بکدام دليل حکم ميکند٠آنرا موفقانه رهبری نمود پرداخت و

 فقط با داشتن کرکتر های زشت ومنفی ناميدن و محافل حاکمه را فقط و  ضمنا همۀ پادشاهان و٠از کشور راند
منفی بوده     همه افراد بشر دارای مميزات مثبت و   ٠که دارای اوصاف مثبت نباشند    شناختن به هيچ منطق جور نميآيد 

يا  ه ندرت ميتوان انسان معين را تنها با صفات خوب وب  متباقی کم رنگتر ظاهر ميشود و آن متبارزتر و که برخې در
بود ) عضو کابينه( ايشان هم زمانی جز محافل حاکمۀ کشور   آقای بغالنی فراموش نموده که٠های بد يافتخصوصيات 

من بحيث يکې  ؟طوق لعنت تاريخ درگردن دارند فعال مايشا است و آيا اوهم مستبد، دکتاتور، بيکاره، عمال بيگانه و
کسيکه شالق اتهامات شانرا خورده ام واقعبينانه نميدانم اورا شخصيتې با داشتن تمام آن   منتقدين ديدگاهای شان و زا

  در نظر آقای بغالنی آيا اعضای حکومت  .اورا عاری از صفات مثبت ونيک بدانم خصوصيات منفی شناخته و
 از محافل حاکمه نميشمارند بفرمايند تعريفی از بخشې از محافل حاکمه نيست؟ اگر آنها وزرای يک کشور را بخشې

 جناب ٠ديا اراکين دولتی شامل محافل حاکمه ميشون   يا بگويند که کدام کتگوری افراد و محافل حاکمه ارائه کنند و
 دولتې از اتحاد قبايل معين ايجاد شد که از آغاز دچار         ١٧٤٧در : ((بغالنی در قسمتې از مقالۀ اخير شان مينويسند   

آنرا به اخالفش بميراث گذاشت که نتوانستند آنرا   فتوحاتش توسعه يافت و نگ های ميان قومی وکشور گشايي بود وج
  .))...نگهداری کنند 

 
آقای بغالنې آن دولت را دچار جنگ   در مورد آن دولت که در راس آن زمامدار استثنايی احمدشاه بابا قرارداشت و  

اين حقيقت وقتی خوب تبارز کرد  ...((بار مؤرخ گرانمايۀ کشور چنين مينويسند های ميان قومی ميشمارند مرحوم غ
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واليات شمالی    در) شاه وليخان  ( نمايندۀ اين دولت    ١٧٤٩همينکه در   و  که دولت ابدالی افغانستان درکندهار تشکيل شد    
 زابلستان و   تخارستان و  وکابلستان خلم واليات بدخشان و ازبکې از ميمنه تا بلخ و حکومت های محلی و رسيد کشور

تمام جنگ های ملی  بعدا در   بدون آنکه بينی کسی خون شود بدولت مرکزی ضم شده و     غيره يکسان و پشاور و
 خوانندۀ گرامی ميتواند قضاوت نمايد که    .1 ))دربرابر تجاوزکاران خارجی با ساير مردم کشور يکسان شرکت کردند 

 قبول کنيم حق با آقای بغالنی است نه غبار، ولی بايد باين نکته . بغالنیآيا مرحوم غبار حق بجانب است يا جناب
که توانمندی   ی ا توجه کرد که اگردولت ابدالی دچار جنگ های ميان قومی ميبود آيا قادر بود تا بيک دولت نيرومند        

ت که نگارنده دراين     مبدل گردد ؟ منطقا که پاسخ منفی است بنآ  ميتوان گف  فتوحات را داشته باشد  کشور گشايي و
 صفوی ها،(که کشور را از تسلط بيگانگانی  نويسنده بجای اينکه دولت مرد کبير ا٠مورد دچار اشتباه جدی ميباشد

را    انحطاط دونيم قرنۀ وطن ما خاتمه بخشيد به نيکويي يادکنند او  به تجزيه و نجات داد و) بابری ها شيبانی ها،
 در  ٠ مفتوحه را به اخالفش بميراث گذاشت که آنها نتوانستند آنرانگهداری کنندسرزنش مينمايد که چرا سرزمين های

تاج را به اخالفش بميراث نگذاشت بلکه مرگ زود هنگام       زمينه بايد گفت که احمدشاه ابدالی داوطلبانه تخت و      
را نگهداری کنند چی قصور دارد که اخالفش نتوانستند قلمرو فتوحاتش  داعی اجل رالبيک گفت، او   بسراغش آمد و

 قابل يادآوريست که در جهان امپراطوری های متعددی وجودداشته که     ٠که مورد نکوهش جناب بغالنی قرارگرفته اند 
  و بخصوص سياستمداران آن چون آقای بغالنی امپراطوران و   بعدا مضمحل گرديده اما باشندگان آن کشورها 

حفظ کنند بباد مالمتې قرار نميدهند بلکه    اخالفش نتوانستند آنراامپراطوری ها که  زمامداران خويش را بخاطر ايجاد
را      واو گرامی ميدارند او  استبداد   طور نمونه مردم منگوليا چنگيز خان را با همۀ آن وحشت و.آنرا احترام مينمايند

تالش  و يگری هستيم انسانهای بگونۀ د)) افغانستان پرآشوب((تاسف که ما باشندگان ا  ب٠بمثابۀ قهرمان ملی ميشمارند
  ٠بباد مالمتی قرار دهيم  داريم که چگونه  زمامداران کشورخويش را نکوهش  و 

 

  مترادف بودن فارسی دری–ب 
  ترادف است نه تقابل، فارسی ستيزان و   دری فارسی يا فارسی دری کار:((جناب بغالنی در موردچنين مينيگارند 

بايد اضافه نمود که به اين زبان درسه    يقينا که همين گونه است و.))اند سياست بازان آنرا زبان های جداگانه خوانده 
، در تاجکستان آنرا   )پارسی (   در ايران آنرا فارسی    .صحبت ميکنند) افغانستان، ايران، تاجکستان (کشورهمجوار

( ا آنرا فارسی  کم سواد م  که معموال مردم بيسواد و در وطن ما اعتبار از دهۀ چهل شمسی دری مينامند تاجکی و
در تاجکستان آنرا تاجکی مينامند علت آن دراين نهفته است که    ازينکه چرا در ايران آنرا فارسی و٠ميگويند) پارسی 

رعايت  آن   رامکلف به تطبيق و  شهروندان آن خود   بمثابۀ وثيقۀ ملی  چنين تثبيت و در قوانين اساسی آنکشورها 
 ولی مايه   .درا دری گفته باشن  تاجکستانی زبان رسمی خود م که کدام ايرانی يا   من با مواردی بر نخورده ا .ميدانند

تعجب است که درمقالۀ طويل آقای بغالنی که قسمت اعظم آن به پربلم رشد اين زبان اختصاص داده شده بارها فارسی             
 ٠يک بار هم کلمۀ دری بکاربرده نشده است  استعمال گرديده و 

  
ال گفته شد ميخواهم توجه آنعده از دوستان ما که مباحثۀ آغاز شده را بجنگ تبليغاتی    با درنظرداشت آنچه در با 

انديشان مبدل نموده اند باين مسئله معطوف بدارم که پيشبرد چنين    وارد نمودن اتهامات به آدرس دگر انترنيتی و
در نهايت    اهمات، بی اعتمادی ومناقشات هدفمند نبوده به ايجاد سؤ تف    موازين مباحثات و  مباحثۀ پاسخگوی اصول و  

 روشنفکران  کشور ما در شرايط کنونی چون   ٠افتراق هرچه بيشتر روشنفکران وطن ما می گردد منجر به تفرقه و
 امروز که بر سرنوشت کشورما ديگران حاکم اند تالش دارند تا با فتنه   ٠عمل نياز دارند آب وهوا به وحدت نظر و 

تا بتوانند به حاکميت خويش  جلوگيری کنند بالخاصه جنبش روشنفکری کشور  دم ما ووتزوير از اتحاد وهمبستگی مر 
 به تطبيق سناريوی از قبل تنظيم  خاصادامه دهند، دشمنان ما بخاطر رسيدن به اهداف ضد افغانی خويش با زرنگی 

را از   ))  پرآشوبافغانستان((بخصوص سياست بازان   تا توجه روشنفکران، سياستمداران و  شدۀ شان عمل ميکنند  
زبانی که امروز بازار آنرا  بمسايل فرعی منجمله مسايل قومی و طرق حل آن منحرف و  پربلم های اساسی جامعه و

 نظر ماست تا حساسيت مسئله را   بر اهل قلم و.نيروهای شيطانې منطقه گرم ساخته اند جلب کند مراکز فتنه جهانی و
نه    بپرهيز ندبې باوری بين اقوام با هم برادر وطن ما ايجاد ميکند جداً  وطرح مسايل ايکه بی اعتمادی  از  درک و

 در خاتمه بايد اذعان داشت که با توجه به تراژيدی سه دهۀ اخير     ٠اينکه آب را به آسياب دشمنان افغانستان بريزند
که دارند چون     يت هايلو نظر ما با مسئو  حالت اسفناک کنونی مردم ما وقت آن فرارسيده است که اهل قلم و   کشورو

پراگنده گی خويش  نمايند تا بر تشتت و  استعداد آنرا پيدا چيزفهم شرايط حاکم بر کشور را درک و انسانهای متمدن و
دگرانديشان فرا  خاصتًا و   مناقشات دوستانه را باهم ديگر  بخاطر رفع سؤتفاهمات فرهنگ پيشبرد مباحثات و . فايق آيند

                                                 
  ١٣٧٤ انتشارات جمهوری، چاپ ششم سال ٢٨٦صفحه ) ميرغالم محمد غبار(  افغانستان درمسيرتاريخ :مآخذ1    
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در صورت پی بردن به اشتباهات خود که يک امر طبيعی است اعتراف  ابل ارج گذارند وگيرند، به نظريات جانب مق
عالمت شهامت، بزرگواری وواقعبينی است که   نا فهمی نبوده بلکه نشانه و  اعتراف به اشتباهات مايۀ خجالت و ٠نمود

 نقيصۀ يکی از عوامل تفرقه و   موجوديت چنين  ٠بتاسف ما ازآن فاصلۀ زيادداريم وبايد که آنرا در خود پرورش نمود 
سياستمداران ما بجای آنکه وضعيت رقتبار کنونی     روشنفکران و.تشتت نهضت مترقی افغانستان را ببار آورده است

به گذشتۀ خويش چسپيده      وبه آينده بنگرند  جونمايند  وطرق برون رفت از آنرا جست  درک کنند و   مردم ما را وطن و 
گذشته های دور ميپردازند آنچه که ما را از پرداختن به   های تاريخی و ابی قضايا، رويدادارزي يا به تحليل  و اند و

 ارزيابی ها از زاويۀ مناسبات قومی و  اين تحليل ها و  بدتر آنکه اگر و حل پربلم های دامنگير کنونی منحرف ميسازد
  ٠درست آنچه که دشمنان وطن ما ميخواهند   تباری صورت گيرد

 
  کمکی به حل پربلم ها و    آنچه که به گذشته ها مربوط است و    طرح مسايل فرعی و  بياييد از : دوستان گرامی 

ندای مردم ما پاسخ داد که آن درک علل فاجعۀ افغانستان   معضالت کنونی جامعه نميکند وداع نمود بخواست زمان و 
که چگونه ميتوان استعداد آنرا        انديشيد    در اين مورد .عواقب ناگوار آن ميباشد راه برون رفت کشور ازين فاجعه و  و

نمود که در خانۀ مشترک ما افغانستان مستقالنه نظم را تامين نمود، چگونه ميتوان از حضور جامعۀ جهانی در        پيدا
چگونه ميتوان در جهت تحکيم همبستگی اقوام ساکن کشور مصدر       بازسازی استفاده نمود،   ثبات  و کشور بنفع صلح، 
مافيای مواد مخدر نجات داد، چگونه   ميتوان مردم را از تسلط جنگ ساالران وابسته به اجانب وخدمت شد، چگونه

ساخت، چگونه ميتوان بجنگ  که نياز به نظاميان بيگانه نباشد ميتوان کشور راصاحب اردوی نيرومند ملی اي 
ونه ميتوان قانونيت وعدالت را  چگ مداخالت بيگانگان در امور داخلی ما نقطۀ پايان گذاشت و خانمانسوز داخلی و 

 درکشور برقرارکرد؟؟؟؟ 
ندای ميليون ها هموطن ما که بايد به آن پاسخ داد نه اينکه به طرح مسايلی پرداخت که               اين است خواست زمان و  

 ٠مارا به بيراهه ميکشاند مشکل کشای پربلم های کنونی جامعۀ افغانی نبوده و 
 

 پايان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
                              


