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محمد انور بلوچ  ،یجمال خان بارکز ونیو ادب خدمت آقا سالم

 ان،یو داکتر هاشم

 

نموده و ختم بحث را  انیصاحب، که با کمال ادب و احترام نظرات شانرا بدون مالحظه ب یکزبار یاز آقا نخست

در  دیسوزد، منتها شا یافغانستان م یدل شان برا یبارکز یکنم، که آقا یکنم. من فکر م یجهان تشکر م کیاعالم کرده اند، 

ر استعمار زده سلول سلول مغز شان را آلوده ساخته که افکا ،یو اشخاص کایطلبان، عوامل امر ادیکه از جانب انق یگردبا

مردم  ۀو عمد کیدر مقابل دشمن درجه  یریمبارزه و موضع گ انیم یاست، برپا شده است، راه خود را در اوضاع کنون

ر کس در گم کرده است. ه نشوم آ یو توطئه ها سیو دسا کایابرقدرت امرۀ شدن در برابر اراد میو تسل کطرفیافغانستان از 

 .دیاشتباه نما شیها یریدر موضع گ تواندیاز اوضاع مشخص کشور خود نداشته باشد، م یو عمل یشناخت علم کهیصورت

مردم و  کیو در همه زمانه ها دشمن درجه  شهیهم یرا برا کایامر ۀمتحد االتیمن ا ،یصورت برادر گرام بهر

 د،ینیپندارم. بب یافغانستان هم نپنداشته و نم یها یعلت العلل تمام بدبخت شهیهم یرا برا کایدانم و امر ینم تیکشور ما و بشر

 نی. امیدار یمیدا یبلکه منافع مل ،یمیو نه هم دشمن دا میدار یمیما نه دوست دا هک ند،یگویدارند و م یها خود حرف ییکایامر

اوضاع کشور خود، منطقه  دیامعه و جهان بااز تکامل ج یدر هر مرحله ا دیباشد. انسان با یم کیستیالیو ر یاصل علم کی

و  یصلح، آزاد شرفت،یپ ،یسر راه ترق رکه د ست،یکه امروز ک ند،یو بالخره بب دینما لیو تحل یرا بررس یالملل نیو ب

کشور و  یایکه منافع عل یدر صورت ،یممکن است، امروز کشور لیدل نیسعادت مردم و کشورش قرار گرفته است. به هم

به دشمن  یاسیس – یاز تکامل اوضاع اجتماع یگرید ۀو مرحل گرید طیدوست ما باشد و فردا در شرا د،ینما جابیامردم ما 

کشور و  یایو عل یمنافع مل یگرید ۀدشمن کشور ما باشد و ممکن در مرحل یگردد و برعکس امروز ممکن کشور لیما تبد

ثور  ۷شوم  یباشم، که اگر کودتا یم یا انهیعام لیردد. من مخالف تحلبه دوست ملت و کشور ما بدل گ د،ینما جابیمردم ما ا

کردند، برعکس  ی. ممکن روس ها و عوامل شان کودتا نمبود یو چنان م نیشد، کشور ما چن یاز جانب روس ها نم

 نیآمد. به ا یما م به سراغ کشور و مردم یو باز هم سرنوشت بد زدندیها در کشور ما نفوذ کرده و دست به کودتا م ییکایامر

هم  لیدل نیبه هم ،کشور و مردم ما بودند کیثور روس ها و عوامل شان دشمنان بالفعل و درجه  ۷شوم  یپس از کودتا لیدل

. در میکن یهم نم یمانیشیگونه پ چیو احساس ه میملت قهرمان خود شرکت کرد یما با افتخار در جنگ مقاومت ضد روس

 کایامر بیداکتر نج میپس از سقوط رژ یبحث است. ول یهللا پس از برامدن روسها جا بیر نجرابطه به دوران حکومت داکت

 اهیو س یعلت العلل بدبخت کایطلب مزدور و طرفدار امر ادیپوش انق یشیدر یون و طلبایو جهاد یطالب ،یو عوامل جهاد

است، که  دیخاطر ام نیاز ملک ما قطع شود. به ا یجان ۀگانیب نیشوم ا یباشند، تا آنکه قدم ها یمردم ما استند و م یروز

را به طور خاص  کایامر ۀمتحد االتیو ا مجموعشما غرب را در  » د،یگوئ یرفع سوء تفاهم شده باشد و حرف خود را که م

 .دیریپس بگ« ... د،یافغانستان قلمداد کرده ا یها یبدبخت یعامل تمام

 

رض کنم، خدمت شما ع دیو من با کایامر ۀمتحد االتیر غرب، بخصوص ابود از جانب استعما یبن توطئه ا کنفرانس

 کایامر متحدۀ االتیعوامل ا ۀشناسم، او در روم در محاصر یم یدمکرات و مترق یابق را پادشاهسکه من با وجود آنکه شاه 

رام شانرا لشکر ظاهرشاه قلمداد کرده ک یطلبا نکهیشان، بخاطر ا یپاکستان واملو ع کایکه امر د،یبدان دیقرار داشت. شما با

کشور ما را  گرید خواهندیکه م یکنند. و بعد هم زمان یاستقبال گرم م یرا به پاکستان دعوت نموده، از و یباشند، سردار ول

جهه قدرت بنشانند و به دولت مزدور شان و ۀکیو ... را بر ار یاز قماش کرز یمورد حمله قرار داده و نوکرک ها ما  یمستق

شان سوء استفاده  یها یکثافت کار یروپوش بر رو یبرند و از او بمثابه  یابق را به افغانستان مسکسب کرده باشند، شاه  یا

و فکر  دیشتباهبها فروختند. شما هنوز هم در ا یمفت و ب اریاو را بس انشیشده بود و اطراف ریکنند. منتها خود ظاهرشاه پ یم

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hami_a_khedmate_barekzai_balutch_hashemian_election1993.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hami_a_khedmate_barekzai_balutch_hashemian_election1993.pdf
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 یدر نوشته ها و گزارشاتم پرده از رو شهیباشم. برعکس من هم یم یکرز میهواخواه رژ ایکه من طرفدار و  د،یکن یم

زدم و  یاز آنها حرف م دیکه من با د،یکرده ا یآور ادیرا که شما  یبرداشته ام. من اکثر موارد میرژ نیا یها یکثافت کار

 گرید نیجرمن، افغان موج، استقالل و ... فرستاده ام، ا –افغان  یها تیرا در گزارشاتم به سا گرید ۀمطالب افشاگران یاریبس

 نیکه من در د،یدانیکنند، شما بهتر م یم ایکه گزارشات مرا نشر کرده اند و  رد،یگ یها رابطه م تیبه گردانندگان محترم سا

 هموطنان ما ندارم. یها تیسا یباال یرابطه کدام زور

ها  یفرستاده ام، بعض یافغان یها تینوشته و آنرا به سا یآن مطلب جیتاو ن طیشرا ،یتیدر رابطه به قرارداد امن من

از نشر آن صرف نظر نمودند. من در  یلیبه چه دال دانمیها نم یشان دانستند و بعض یها یریدر تضاد با موضع گ دیآنرا شا

ظر من فرد مردم دوست و وطن خواه از افغانستان با شما )که البته از ن یلمللا نیب یروهایبعد از خروج ن ریرابطه به تصو

را که از مردم  یها مردم، بخصوص روشنفکران جبون ییکایامر د،ینی. ببستمیموافق ن کایو عوامل امر ادطلبانی(، انقدیهست

پاکستان،  ورشیکرام،  یاز تسلط طلبا د،مردم از دست داده ان یرویخود را به مبارزه و ن مانیا ایخود فاصله گرفته اند و 

آنها با  ۀکرام، رابط یطلبا یرویهمه جانبه از ن لیتحل کی نکهیشما بدون ا زیرابطه ن نی. متأسفانه درترسانندیو ... م انریا

 گرینباشد، د یالملل نیب یها یرویکه اگر ن د،یمسئله را ساده کرده ا د،یکرده باش رهیو غ رانیپاکستان، ا یروین ،یا یآ یس

 یمیتنظ یکشور ما دوباره به دوران جنگ ها نکهیا ایو  ستندیو کشور خود ن یشخص ،یمل سیوامملت افغان قادر به دفاع از ن

هم پاکستان اشغال خواهد  ایو  رانیکشور ما را ا ایشوند،  یکرام حاکم بالمنازع کشور ما م یطلبا ایکند،  یرجعت م

 احساسات تان قرار گرفته است.... برعکس منطق خود شما محترم تحت الشعاع کنم، یکرد!!!؟؟؟!!!؟؟؟ من فکر م

 انیپا یسالم و حرمت ب با

 

قرار دهم،  یابیو ارز لیعالم خبره را مورد تحل نیپردازم به گفتار انورخان بلوچ. قبل از آنکه من گفتار ا یم حال

خود  یدر کشورها یتسیالیو امپر یاستعمار یکنند. دولت ها یو استعمار و استعمارزدگان چگونه فکر م ادطلبانیانق م،ینیبب

جهان  یتا کشورها م،یرویکه ما م ند،یگو یمردم خود را بدست آورده باشند، روشن است، که به آنان نم تیحما نکهیا یبرا

بلکه برعکس آنها به  م؛یبکش غیرا مورد تجاوز قرار داده، هست و بود شان را چپاول کرده و مردم شان را از ت فیسوم و ضع

باشند  یم یخرد و وحش یزن، ب ضد ،یکلتور، عقب مانده، ضد ترق یجهان سوم، ب یکه مردم کشورها ند،یگو یمردم خود م

ملت  نیرا به آن کشورها برده، از حقوق زن، در برابر ا شرفتیپ ،یتا کلتور، ترق م،یرویم ییکایو امر ییو ما نوابغ اروپا

 یو روشنفکران ادطلبانیباشند، به عوامل مزدور شان، انق دهیپوشعمل  ۀفکر جام نیبه ا نکهیا ی. حال برامیبربر دفاع کن یها

فکر استعمارزده عامل استعمار باشد( دارند. عوامل  یو فرد دارا ادطلبیکه هر انق ست،ین یبا افکار استعمارزده )البته حتم

با  انیادگرایکرام و بن یلباو ط گرید تیو شرکا با فساد، غصب و صدها جنا یاز قماش کرز یعده ا کا؛یامر متحدۀ االتیا

پوش مردم  یشیدر یو طلبا انیادگرایبن کا،یاز عوامل امر یگرید ۀسازند. عد یم یماد ۀیفکر پا نیا یبرا یضد بشر اتیجنا

 یو روشنفکران ادطلبانیترسانند. انق یم یکرز میو دولتمردان فاسد رژ انیادگرایکرام، بن یطلبا تیرا عمدا  از وحشت و بربر

اوضاع و تقابل  یسرسر لیبا تحل ند،ینما افتیدر کایامر متحدۀ االتیاز ا یناریه فکر استعمارزده دارند، بدون آنکه حبه و دک

پردازند، که  یم الیکند و به داد و واو یشان کوچ م مانیا رهیو غ انیادگرایبا وحشت طالبان، بن یالملل نیب یروهایحضور ن

هم  بیترت نیداشت. به هم خواهدن یچاره ا چیه گریرخ خواهد داد، که د یبیعج ۀک کنند، فاجعاگر اشغالگران کشور ما را تر

فکر  نیکنند، تا ا یم ییقلم فرسا یو خالصه جهان سوم یهند ،یو چه هم پاکستان ییو اروپا ییکایشرق شناس، چه امر ۀعد

 رانبوده و پاکستان فقط به امر بادا کایامر متحدۀ االتیشان ا است، که خالق یطالبان گروه د،ینیاستعمار زده را جا اندازند. بب

 یکند و م یم ییقلم فرسا یخان پاکستان دیکه رش م،ینیب یپردازد. اما م یطالبان م تیآنان به حما یسیانگل یو شرکا ییکایامر

منطقه قلم داد کند. من در رابطه به افغانستان، پاکستان و  یبرا یمستقل بدهد و آنها را خطر تیکرام را هو یکوشد، که طلبا

قرار دارند، جداگانه بحث خواهم  کایامر متحدۀ االتیا یژیچگونه در خدمت سترات نکهیو ا کایبا امر نشا ۀکرام و رابط یطلبا

ار دارند و و ... چگونه در خدمت استعمار قر یخان پاکستان دیمانند رش شده دهیکه افراد خر م،یفقط خواستم بگو نجایکرد، ا

 یم غیخان و نوشته اش بمثابه اثر پر ارزش تبل دیو ساده لوح ما رش قیتحق یکه از جانب روشنفکران ب نست،یافسوس ا یجا

دهد.  یبه خورد خواننده اش نم یو استعمارزده گ یادطلبیجز انق یزیکه انورخان بلوچ هم چ م،ینیب یشود. بهر صورت ما م

مردم در  نیدر ب یقصه ا: »سدینو یباشد. او م یاو م یها مونیاو همان داستان م ۀادطلبانیانق و دهیفکر پوس کیپیت یانمونه 
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خورند اول خسته آن را در  یرا م یخسته دار وهیها هر وقت م ی"گروه" بخصوص شاد کیگفتند  یافغانستان بود که م

تواند آن را  یدر آمده م یخسته بسادگ نیا کهیصورت . درریخ ایدر آمدن و بر آمدن را دارد  تیکند که قابل یمقعدش امتحان م

را  شیو گذشته خو میها فکر داشته باش یشاد نیکاش ما باندازه ا یورزند. ا یخورد و اگر ندارد از خوردن آن امتناع م یم

منظور او را به ساده  م،یترجمه کن یدر ۀما اگر داستان انورخان بلوچ را به زبان ساد« ...میریبگ ادیاز آن  یو درس مینقد بتوان

در  م،یریبگ کایآنرا از ابرقدرت امر ۀ اجاز دیابتدا با م،یکن یرا م یکه اگر ما هر کار د،یبگو خواهدی. او ممیکن یدرک م یگ

 وهیها م ییکایامر یشود و ال یفراوان نم تیو سبب آزار و اذ دیآ یجور م ییکایامر ۀویم یاآن صورت ماتحت ما با خسته 

آب  م،ینان بخور میماند. به عنوان مثال اگر ما بخواه یمما بند  یکنند، که در رورده ها یبزرگ آماده م اریبس یاخسته  با یا

. میو تنفس کردن داشته باش دنیخوردن، نوش یبرا یا ییکایاوال  مجوز امر دیاز ترس خسته با م،یآزاد تنفس کن یهوا ای میبنوش

ها  ییکایاز امر دیز مردم بایبا همسران خود را ن یهمخوابه گ ۀکشد، که اجاز یم ییبه جاطلبانه آخر کارش  ادیفکر انق نیا

من از طرز ...«. میها فکر داشته باش یشاد نیباندازه ا»نباشد،  چیکند، که ه یم هیخاطر او به مردم توص نی. به ارندیبگ

 زیکه او ن د،ینما یخطاب م ادیمل خان را زنده کنم، بخصوص که او استادش کار یبرداشت م ینگارش انورخان بلوچ طور

کرده، که چرا در برابر ابرقدرت روس دست  یمتهم م یعقل یبوده باشد، که در آنزمان مردم را به ب یا یاز ده ها پرچم دیبا

گرچه شما خود بلوچ ،  ی. آقارندیگ یم دهیرا ناد یروس یکه بادام ها دانست،یکار را دور از خرد م نیو ا زنندیبه مقاومت م

و  دیزن یحسن چپ م ۀبه کوچ ست،یو بخصوص در کشور ما منف یسالما یدر کشورها کایتانرا از اصل بحث، که نقش امر

به عرض شما برسانم، که شما خود جز آنکه  دیبا یکنم، ول یعرضه نم یتازه ا زیکه چ د،یکن یمتهم م نیمرا به ناروا به ا

 ی. همان زمان پرچمدیگفتن ندار یبرا یتازه ا زیچ د،یکن یرا تکرار مکرر م یز شوروعوامل روس در دوران تجاو دهیجو

وار  مونیم دیو پاکستان دفاع کنند و شما به تقل رانیگفتند، که روس ها آمده اند، که از کشور ما در برابر ا یها م یها و خلق

 یکشور ما را اشغال خواهد کرد، آنها م رانیکستان و اتان از کشور ما رفت، پا ییکایکه اگر ارباب امر د،یگوئ یاز آنها م

. دیعرضه ندار یبرا یبهتر زیچ زیآورد و شما ن یو سعادت م یمملکت ما آزاد یبودن روس ها در کشور ما برا کهگفتند، 

دند و وقت خود را کر یشما جناب عمل م ۀو استعمار زد ادطلبانهیکه اگر مردم ما به فکر انق د،یبه خاطر داشته باش دیشما با

ملت افتخار  یو ضد روس یمل رینظ یکردند، امروز ما افتخار مقاومت ب یم ریت یروس یها وهیم ۀخست یریدر اندازه گ

 .میداشت یخود را نم نیآفر

 

 یها استیگروه مخالف س ایکمپ  ای نیا قیها نه از طر یافشاگر نیا: »دیسینو یتان م ۀاز نوشت یگرید یقسمت در

کامال  درست است،  نیا« بودند! یگردد که خود زمان یافشا و افشاتر م یشود بلکه از طرف کسان یزده م نشیو متحد کایامر

پوشند،  یدولت شان چشم نم اتیدر مورد جنا قیشود، که از حقا یم دایپباوجدان و شرف  یانسان ها یکاف کایدر خود امر

وجود دارد، که دست به  ییبودند، انسان ها«  کایامر دیدر قصر سف نانیقصر نش یجزو اساس» که  یکسان انیدر م یحت

رابطه کتاب جان سکات داله را که در رابطه به جنگ،  نی. من درزنندیدولت شان م یضد انسان یها یکثافت کار یافشاگر

 یشده است، قابل تذکر مسازد، نوشته  یرا م کایامر متحدۀ االتیدولت ا یخارج استیس یو مواد مخدر، که ارکان اساس لیت

 ۀخست زیسا ۀسیشما متأسفانه مشغول مقا یدولت خود متنفر هستند، ول یضد بشر یها استیها از س ییکایخود امر د،ینیدانم. بب

 و بمثابه کاسه دیکن یم هیهم توص گرانیکار را به د نیکه ا نیو بدتر از آن ا دیماتحت تان هست ۀبا انداز ییکایمرا یها وهیم

اندازد، که  یم یا یمونیم نیمقلد ادیشما متأسفانه آدم را به  یری. موضع گدیشو یمباحثه م دانیداغ تر از آش وارد م یا

 استند. زاریها از تعفن آن ب ییکایکه خود امر یالخوشبوست، در ح ییکایمعتقدند، که گوز امر

مطابق  یی یریگ جهیو بعد نت دیسینو ینام من ماز نبوغ خاص خودتان استفاده کرده حرف خود را ب گرید یدر جا شما

در افغانستان بقدرت  نیهدف را نداشت که مجاهد نیدر دهه هشتاد ا چوقتیه کایامر»که  د،یسینو ی. شما مدیکن یتان م لیم

ه با حرف شماست، ک گرید نینکرده است، ا ییهمچو ادعا یابله چیه« .رددگ جادیافغانستان آزاد و سربنلد ا کیبرسند تا 

خواست با بقدرت رساندن عوامل  یها م ییکایامر ریشد. نخ یم «جادیافغانستان آزاد و سربلند ا»ها  یجهاد دنیبقدرت رس

اشغال کشور  یبکارند، تا در فردا یقاتفا یما تخم ب ۀجامع انیساختن آنها به نام قوم، مذهب و زبان در م ریخود و درگ یجهاد

وجود داشت، در برابر تجاوزگران تازه به  یمردم در جنگ مقاومت ضد روس انیکه در م یادآن اتح گریما از طرف آنان د

استفاده  یشکست و سقوط شورو یاز جهاد افغانستان برا کایامر»که  د،یگوئ یکه شما م نیوجود نداشته باشد. ا دهیرس دانیم

که  د،یبگوئ دیخواه یها م یپرچم ۀوید، اما شما به شامر استفاده کردن نی، من با شما موافقم، درست است، که آنها از ا«کرد
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 زشیصحت ندارد. خ نیا هیشان بوده اند، در حالک ییکایو امر یو اربابان پاکستان یجهاد یها میتنظ یمحرک جنگ ضد روس

به تداوم جهاد ها برعکس نسبت  ییکایشان در حق مردم ما انجام دادند. امر عواملبود، که روس ها و یاتیمردم ما عاملش جنا

 یب امیق کیبه چنان  تیو جنا ییکردند، که مردم ما در برابر ظلم و زورگو یباور بودند، و فکر نم یب یمقدس مردم ما تا حد

که از جنگ  یها با تجارب ییکایپاکستان امر درکه  د،یرا درک کرده بتوان نیا دیشما با گریدست خواهند زد. از طرف د رینظ

کردند،  لیمردم تحم یجهاد خودبخود ۀرا بر بدن ستیفاش انیادگرایجهان داشتند، آگاهانه بن یکشورها یهاخلق  بخشیآزاد یها

 بهمقاومت در پاکستان مجبور  یتنگ ساختند، که از جبهات جنگ وعقب جبهه  یو ساحه را بر روشنفکران وطن ما بحد

 شدند. کایمهاجرت به اروپا و امر

چند  تیو تقو تیرا در حما کایعادالنه امر ریغ استیشما جناب س نکهیا»که  د،یسینو یتان م ۀنوشت گرید یجا در

 کایامر یجهان استیاصال در س دیساز یافغانستان مطرح م یکوچک منطقو ۀمحدود کیطالب در  ایاوباش بنام مجاهد 

به  دیرابطه با نیدر« ارد.ها فاصله د تیکه با واقع ستبحث صرف و صرف در فکر و ذکر شما ا نی. استیموضوع بحث ن

بنام مجاهد، طالب و  ینه تنها در افغانستان از چند تا اوباش کایامر ریداغتر از آش ساخت. نخ ۀاز کاس یمدال گریشما د

 ایبیدر ل یشکلبه چه  کایکند، بلکه شما مگر چشمان تان بسته بود، که امر یم تیحما یشان کرز یکرده  لیبرادران تحص

 یتر بود، سقوط داد و اوباشان القاعده را بکرس یتر و انسان یو امارات مترق یمرتبه از عربستان سعود ونیلیمرا که  یمیرژ

زنند. مگر  یدست نم ایبیکه در ل یاتیاوباشان به چه جنا نیرا از چنگ شان ربود و ا ایبیمردم ل ینشاند، که تمام دست آوردها

 یکه نداند، که زندگ ستیک د،یرا داده ا کتاتورید نیاق و زمان صدام حسعر یوضع کنون ی سهیمقا زحمتبخود  یشما گاه

 متحدۀ االتیبرابر بهتر از وضع عراق در بعد از تجاوز ا ونیلیآن مرد م یکتاتوریبا تمام د نیمردم در زمان صدام حس

و  دیگذار یبه حساب بشار اسد م هیر سوررا د کایامر متحدۀ االتیا یعوامل القاعده  اتیبوده است. شما حتما  تمام جنا کایامر

 تیبشار اسد را به جنا ییکایامر یایدیوار از م مونیم دیبه تقل ییکایخسته دار امر یها وهیمشغول خورش م یها مونیمانند م

 .دیکن یمردمش متهم م هیعل

 کایمرا»که  د،یسینو یطر مخا نیو به هم دیکن یرا باور م ستیترور یدرامه  کایمتأسفانه مانند تمام عوامل امر شما

 یبه کتاب ها و افشاگر گرید نجایدر ا«. القاعده" محو و نابود سازد ستیوارد افغانستان شد که دشمنان خود را بنام "ترور

بود و  ختهیتجاوز به افغانستان را ر یقبل برنامه  اریاز بس کایکه امر د،یندار وربا «کایامر دیدر قصر سف نانیقصر نش» یها

داشت، تا  یها چه خرج ییکایامر یافغان برا یادگرایعرب و چند تا بن یادگرایبود. قتل چندتا بن یبهانه ها صحنه ساز یتمام

مطبوعات غرب  قیشا اریشما چون بس هد؟ند یرا شکل جد« ها ستیو ترور سمیترور» یبا کشتار آن عوامل شان درامه 

اتباع  یکنم، به انترنت رفته و عکس ها یم هیمن بشما توص د،یدار دهیمقدس عق یاز نوشته ها شتریو به اخبار آنان ب دیاست

 مالتبه معا گرانیکابل مجبور ساخته شدند، تا بدن شان را برهنه کرده و در انظار د میمق کایرا، که در سفارت امر ییکایامر

عرب  یادگرایچند تا بن یدست زند، زندگ یتیجنا نیدر حق اتباع خود به چن یدولت ی. وقتدیهم بپردازند، تماشا نمائ هیعل یجنس

را که نوشته ام، به دوستان دست اندر کار  یمطلب یتیقرارداد امن یخواهد داشت. من در رابطه  یآنها چه ارزش یو افغان برا

 «سمیترور» یمه در رابطه به درا قیحقا یجا از افشا نیو در ا ندیاست، که آنرا نشر نما دیام فرستم،یجرمن م –افغان  تیسا

 کنم. یصرف نظر م

 یغول مبارزه م نیا هیتان عل یو نظام یشما با کدام قدرت اقتصاد» نکهیبر ا یتان را مبن ی ادطلبانهیانق ی هیتوص

علت هم است که  نیو بهم دیرا در بساط ندار یکار نیامکانات چن یها خوب است ول یعدالت یفکر مبارزه شما با ب د؟یتوان

تان کساد نگردد. به  یکه بازار افکار استعمار زده  د،یخود تان نگهدار یابر« است یواقع ریو غ یعمل ریما غفکر و ذکر ش

کرد، «  هیتوص شیخو ندگانیآ یبرا»خود  یتان کارمل در روز مرگش در رابطه به ارباب روس یروزیکه رهبر د یراست

 ،یتجاوزگران روس نینشود، که امروز در رابطه به جانش زین و شما« نخورد؟ ندگانشیرا که او خورد آ یگ....و... ه» که 

 «ندگانیآ» د،یکه شما خورده ا« را که یگ....و... ه»که  د،ینمائ «هیتوص شیخو ندگانیآ یبرا» ییکایتجاوزگران امر یعنی

لجن ما هم  نیرفتن به اکه در  د،یداشته باش لیو اگر م دیازمائیرا ب ییکایامر یها وهیم یشما در عمل خسته « نخورد؟»تان 

قرار  شیخو گاهیتر در جا قیتا هرچه زود تر و هر چه عم م،یکن یبه پشت تان حواله م یدر آنصورت لگد م،ینکمک تان ک

 وهیها را همراه با م ییکایکه ما امر رایز د،یهم که شده، دست از سر ما بردار یبه خاطر خدا و به حکم دمکراس یول د،یریگ

. ما میفرست یم نیخسته دار شان هم نفر یها وهیمقلد مشغول خورش م یها مونیو به م میزن ین به لگد مخسته دار شا یها

 یاست. البته تا زمان امدهیکنار ن «یشوم»ی دهیپد چیبا ه یطیشرا چیدر ه چگاهیکه ه م،یهست یملت پرافتخار نیفرزندان راست
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تحمل خواهند کرد و به اشکال  برا  جبر و ستم باداران شما را ج طیرانظر به ش ابند،ی یخود را م یمل نیراست یکه مردم رهبر

تان باشد، که همان  ادیاز نوع شما نخواهد بود.  یا یطلب میوجه تسل چیبه ه نیکه ا د،یمتفاوت مبارزه مبادرت خواهند ورز

شما هم  ییکایاربابان امر فراوان خجول و شرمسار ترک کرده اند، اتیکه تمام تجاوزگران کشور ما را پس از جنا یطور

و نه  میشو یهم نه خسته م قیحقا یو از افشا میدهیخود ادامه م یرا در انتظار نخواهند داشت. ما به مبارزه  یسرنوشت بهتر

وارد خواهد کرد، فقط شکل مبارزه در  یما خلل یخسته دار در اراده  یها وهیمشغول خورش م یها مونیم ی هیهم توص

 .وستیپ میمرتد هم هرگز نخواه انیسا نیبه جب یکرد، ول خواهدبه امکانات در دست داشته تفاوت  مختلف نظر طیشرا

منابع مربوط  نیچه ا خورد،یکه منبع معلومات من از تمام منابع آب م م،یبگو دیتان با یدر جواب مطلب آخر ریاخ در

 شیدانشمند بزرگ شرق استم، که حدود ب تمیاله رویمن پباشد، منتها  کایو چه هم مربوط به مخالفان امر کایبه طرفداران امر

که گذشته گان انسان استند و اشتباه  ییاز آنجا یول رفت،یپذ دیبا تیرا با ممنون نکه معلومات گذشته گا گفت،یصد سال م ۹از 

 یطر من مخالف مطالعه خا نیآنانرا نقادانه مورد مطالعه قرار داد. به هم ینوشته ها دیخاطر با نیجز سرشت انسان است، بد

 Rajiv»از « Little America»کنم، که کتاب  یو از شما هم تشکر م ستمین ینام چیبه ه یکتاب چیه

Chandrasekaran »هم  دیآموزم و تائ یکنم، در صورت درست بودن حتما  م یحتما  مطالعه م د،یکرده ا هیتوص میرا برا

کتاب قضاوت کرده  نیا ی. من در باره دیوار را از من نداشته باش مونیم دیلشما توقع باور کور کورانه و تق یکنم، ول یم

خواننده داشتن  یجهان ی هیو بسو یجهان هیواشنگتن پوست بسو قیکتاب از طر کینشر شدن  یام، ول اندهتوانم، چون نخو ینم

 یاز کتابها یاریکه امروز بس د،یندان که د،یستیخبر هم ن یقدر ب نیباشد. شما ا یکه معلومات آن درست و واقع ست،ین یحتم

خواننده هم دارند. اوال  مشکل است،  اریار جذاب نوشته شده اند و بسیمحتوا هم وجود دارد، که بس یمملو از دروغ و ب ده،یگند

است، که شما  نیشما و من در هم انیفرق م ا  ینشده باشد و ثان حینمانده باشد، که توض یزیکتاب چ نیکه آدم قبول کند، که در ا

در  د،یکن یم ینام گذار «دیسف صراشتباهات زمامداران ق»را  دیزمامداران قصر سف اتیخسته دار، جنا یها وهیاز ترس م

 ینابخشودن تینه، بلکه جنا« اشتباه»شان  یاطفال معصوم مکتب در نرنگ را از آغوش ماران ماتمزده  دنیکه ما کش یحال

. ما میدان یم یو نابخشودن یعمد تیبلکه جنا ده،ینه نام« اشتباه»ات و کشتن هشتاد نفر را هم . ما بمباردمان مردم هرمیدان یم

که ما در وجود هر زن  رایز م،یدان یاشغالگران م ینابخشودن تینه، بلکه جنا« اشتباه» زیبه زنان با عفت افغان را ن جاوزت

نفرت مقدس  لیدل نیو به هم میدان یاوز به خواهر و مادر خود مو تجاوز به آنان را تج مینیب یافغان خواهر و مادر خود را م

بمثابه  دیرا شا یگریخود، کس د یو مادر تن یاز خواهر تن ریشما غ یول زد،یانگ یبر م گرانتجاوز هیما را عل ریناپذ یو آشت

 .دیدان یاشتباه م یرا با حاتم بخش ییکایامر انیاست، که جرم جان لیدل نیبه هم د،یریپذ یمادر و خواهر خود نم

رفته  یگلکار یکه آن ها در افغانستان برا ندیدروغ گو یمثل رهبران شورو یکائیرهبران امر»شما، که  ی دهیعق نیا

تر و  یارباب او قو ست،یماند، که مدع یم یساده و احمق یدهات گانی انیبه جنگ م گرید نیا دهد،یگند و تعفن م ی، بو«اند

داند. مردم ما برعکس شما  یم گرانیتر و بهتر از ارباب د یخود را قو ببرعکس اربا گرشیو د گرانستیبهتر از اربات د

 تیواقع»ها  ییکایامر یتان، که از جانب بعض یگفته  نینه تنها ا دانندكیم یرا بمثابه سگ زرد برادر شغال روس کایامر

ها  تیاز واقع یها بعض ییکایهم امر گرید یجاها یاری، درست است، بلکه در بس«شود یساخته م یتلخ افغانستان علن یها

. منتها مهم دیرا بخوان رانیانقالب ا ۀدر بار رانیا میمق کایامر ریسف نیآخر وان،یساخته اند، بطور نمونه کتاب سول یرا علن

شان  تیاوز و جنادرس گرفته اند، منتها تج« تلخ یها تیواقع»ها هر بار از  ییکایو عمل پس از آن است. امر یریگ جهینت

 یکیدارد،  دهیضرر و کم ارزش دو فا یب «ییگو تیواقع»تر از گذشته ساخته اند. مقدار  دیشد یریدرس گ نیالرغم ا یعلرا 

 یم کایامر متحدۀ االتیدولت ا هیو نفرت مردم عل نهیاز فشار ک نکهیا گریکند و د یم ییبودن کما نیواقع ب ۀوجه ندهیگو یبرا

 ینیو ... را دارد. ما واقع ب نیفلسط تنام،یو یقتل عام ها ۀبلکه برعکس تجرب ست،ین ربهتج یشما آنقدر هم ب کاهد. ارباب

 .دیشو ینم فیتفاوت ظر نیشما متأسفانه متوجه ا یول م،ینگر یم هیزاو نیرا از ا یاشغالگران جان

 .دیکرده باش افتیاست که جواب خود را در دیام

جناب  ۀدوتبصر»که  سد،ینو یو تبادل نظرش و حسن نظرش نسبت به شما که م انیداکتر هاشم یرابطه به گفته ها در

و حسن نظر شما در « شما خوشم آمد یآموختم و از سبک نگارش واستدالل قو اریخواندم، از آنها بس اتیشما رادرستون نظر

و بشکل  دیدار یپرده ابراز م یو ب انیعر اریشما که بشکل بس یها همن هم از نوشت»که  د،یسینو یداکتر که م یمورد آقا

 یوحدت مل می. اگر ما خواسته باشدیآ یخوشم م دیده یبخرج م غیو تالش بل یتان سع اتیدر راه دفاع از نظر ریناپذ یخستگ
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. مثال است یشدن نیتام ریاپذانکار ن قیها و حقا تیواقع یافشا قیمامول صرف و صرف از طر نیگردد، ا نیدر افغانستان تام

تان است،  یواال تیکار معرف شخص نیکه ا دیرا فشا ساخت قیداکتر عبدهللا عبدهللا حقا تیمقاله تان در مورد اصل کیشما در 

در افغانستان صدمه  یبه وحدت مل قیحقا نیا یسازند که شما با افشا یشما را متهم م کهیهستند کسان ینه کدام هدف خاص. ول

گذشتند و با هم  یم یا هیاندازد، که از کنار قر یم یدو تا چل یاقصه  ادی، آدم را به «ها کجا! ! ده کجا و درختدیسانر یم

بدانند،  هیکه اگر مردم قر د،یگو یرندتر بود، م یکه کم ی. دوممیچپه کن هیقر نینان خود را بر مردم ا ایمشوره کردند، که ب

و من  یصدا زن یپس بهتر است، که تو مرا مولو م،یواخته نشون یبه نان چرب و خوب دیدر آن صورت شا م،یهست یکه ما چل

 ست،یاست، که اقال  پشتو هم بلد ن ییها ستیشناسم، که نه تنها از پشتون یرا م انیداکتر هاشم ی. من آقامیترا موالنا خطاب نما

درگاه مالعمر کور فرود آورد به  میکرد و سر تعظ رکرام به قندهار سف یطلبا ییقرون وسطا یماورا تیحاکم انیبلکه در جر

 نیدر جواب گفت، که نه ا یمال محمد عمر کور شد، و یمتهم به دست بوس یاز جانب کس یاز جلسات و یکیهم در  یو وقت

 فرمودهلطف  د،یکه دار یام. حال شما انورخان بلوچ با نبوغ دهیدروغست؛ من دست مال عمر را نه، بلکه چشم کور او را بوس

را  یو چشم کور بوس یبه شکل دست بوس ییقرون وسطا یگروه عقبگرا و ماورا کیدر برابر رهبر  ییسا نیو تفاوت جب

...  ایبلوچ و  ایپشتون و  ایکند، که عبدهللا عبدهللا تاجک است و  ینم یفرق چیمن ه یبرا انیهاشم یآقا ری. نه خدیده حیتوض

که من به هر پشتون  رایتفاوت است، ز یمن ب ی... باز هم برا ایو  ازبک زاده ایو  تراشد یکه خودش را پشتون زاده م نیو ا

 ک،یحق را از تاج نیهم بیترت نیازبک، هزاره و ... بنامد. به هم ک،یتاج ی ندهیکه خودش را فرزند و نما دهم،یحق م

که  نست،یند، منتها مهم اهزاره و ... بدان ک،یپشتون، تاج ی ندهیکنم، که خودشان را فرزند و نما یازبک و ... هم سلب نم

ثابت  یری. داکتر صاحب محترم تالش شما در پنجشندیپشتون، هزاره و ... بودن شانرا ثابت نما ک،یفرزند تاج ستهیبتوانند شا

 یرا ازدنشبخورند و به او بخاطر پشتون ج بیکه مبادا پشتون ها فر د،یکه شما هراس دار نست،یکردن عبدهللا عبدهللا در

که خودش را به پشتون ها  نیبودنش، بخاطر ا یریشماست. من با عبدهللا عبدهللا بخاطر پنجش زمیپشتون ۀنشان دهند نیبدهند و ا

 یم نیکشور ما را در یجمهور استیر یانتخابات کنون تیعدم مشروع لیاز دال یکیندارم. من  یمشکل چیه دهد،ینسبت م

هالل و ... در آن شرکت دارند. اختالف من با عبدهللا  نیقطب الد اف،یدهللا، سمانند عبدهللا عب یا یکاران جنگ تیکه جنا نم،یب

بر مناطق  ونیزیآن ها را از کوه تلو ریاحمدشاه مسعود امر ف تکارشیکه او با آمر صاحب جنا ست،یعبدهللا بخاطر راکت هائ

که از ترس تجاوز  دست،یشه دی بخاطر ناهبا عبدهللا عبدهللا منداده است. مخالفت  رهیچنداول، شوربازار، قلعه شاده و غ

انداخت. اختالف من با عبدهللا  نیاز منزل چهارم به پائ انیهم سنگر عبدهللا عبدهللا خودش را در مکرور یها ینظار یشورا

در  افیبا س یدر همدست اه ینظار یکه شورا یما در چنداول و افشارست و تجاوز ۀعیعبدهللا بخاطر قتل عام هم وطنان ش

من عبدهللا عبدهللا، احمدشاه مسعود و مارشال مردار شده و ... به همان  یدو محل انجام دادند. برا نیما در ۀعیحق خواهران ش

 اآنه انیم یگونه تفاوت چیباشند. من ه یاالصل و ... م یپنجاب افیپشتون، س نیاند، که گلبد یشده و جان نیاندازه ملعون و نفر

و حقوق  تیو اکثر تیکه شما به اقل دانم،یگذارم. من م یهم هم مذهب باشند، نم ایهم قوم و  ایزبان و که با من هم یبخاطر

از مساوات حقوق  دیائیتواند داشته باشد. ب ینم یگریکشور جهت د ۀیکه جز به تجز یزیچ د،یدار دهیمتناسب به نفوس آنها عق

که به وحدت  ست،یراه گانهی نیو ا دیکن تی... در برابر قانون حماقوم، زبان، مذهب و  ت،یافراد جامعه صرف نظر از جنس

تقوا و  ت،یکفا یرا بر مبنا یو انسان پرست دیو ... بگذر یزبان پرست ،یاز ته دل با قومک پرست دیائیانجامد. ب یم یمل

 .دیکن شهیصداقت پ

 دیو تمج فیتعر انیشا سد،ینو یم یملو وحدت  یو افغان یبلوچ تیشناس ما در رابطه به هو تیهو ۀکه نابغ یزیچ

و قبول  دیمرا تائ یبلوچ تیهو دیدوستان با یوحدت مل نیتام یبلوچ هستم و برا کیمن در قدم اول »که  د،یگو یاست. او م

ما  یلوحدت م نیتأم ۀو نابغ روندیمردم جهان به کدام جهت م دینیبب.« افغان بودن خود آماده گردم.. رشیپذ یتا من برا ندینما

 لیآمده بود و مردم همه دنبال س لیآورد، که س یآدم م ادیرا ب یمشهور یابرخورد قصه  نیکند؟ ا یبه کدام سو جوالن م

بهمان  ایاست؟ گفت فالن  رتیکه خ دند،ی. از او پرسدیدویسرباال م انیم نیدر یکیو  دندیدویم نیبردگان شان به طرف پائ

بهمان  ایگفت فالن  ست؟یو تو بطرف باال علت چ دوندیم نی، که برادر همه به طرف پائبرده است. گفتند لیخانواده ام را س

 ینیب شیپ کهیمارکس را بخاطر یریدستور دستگ یدار هیسرما یدر اروپا زمان دینیبود. بب یسرزور اریخانواده ام انسان بس

 یدار هیدر کرده بود، اما امروز همان سرمابرد، صا یم نیباالخره سرحدات را در اروپا از ب هیبود، که رشد سرما کرده

 یبه ملت آلمان یکنند، حت یبه قومک خود افتخار نم نکهینه تنها ا گریها د ییبرد. اروپا نیبدست خود سرحدات اروپا را از ب

. جهان ندیمان یمباهات م شیخو ییبودن و کلتور بلند اروپا ییکنند؛ آنها به اروپا ینم... خود هم افتخار  ایو  یفرانسو ای

بندد و  یبلوچ بودنش م سمانیدر قدم اول به ر زیرا ن یما وحدت مل ۀنابغ یول رود،یمملکت و قاره م یبطرف وحدت ماورا
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 کیرابطه جالب است، که  نیکند. در یم گرانیاش از جانب د یبلوچ تیافغان بودن خود را وابسته به هو یشرط قبول

 یباشد؟ خان عبدالول یپشتون م ایو  یپرسد، که او پاکستان یخان م یاز خان عبدالول طنتیش یاز رو یس یب یب ستیژورنال

باشم، از  یسو پشتون م نیطرف انسان استم، از چند هزار سال به ا نیسال به ا ونیلیکه از چند م د،یگو یخان در جواب م

 ستم؟یکه من ک د،ینهاده اند، حال شما بگوئ یانشود، که اسم مرا پاکست یطرف افغان بوده ام و چهل سال م نیصد سال به ا دچن

 نس،یمولده، سا یروهایاست. رشد و تکامل ن دهیانور خان ما به بلوچ بودن چسب یول روند،یو انسان بودن م یمردم روبه تعال

در  مندرویولو که خر محمد انور خان محکم و ن برد،یم یگانگیرا بطرف وحدت و  یشرو کلتور باالخره جوامع ب یتکنالوژ

آموزند، بلکه در  یم گریشوند و ملت ها از همد ینه تنها کلتورها در هم مدغم م د،ینیافتاده باشد. بب ریگل بلوچ بودن گ

 ،ییایو نه هم آس ستیخالص افغان کینه موز گرید د،یو ... گوش ده دیمر قیدلنواز شف یبه آهنگ ها یافغانستان ما هم وقت

 ۀو در دور دندیعلم و فرهنگ را دزد یها از کشورها اسالم ییاروپا ی. زمانیو غرب یشرق کیاز موز ستیبیبلکه ترک

 د،آثار آنها خط زدند و بنام خود کردن ریافغان و ... را از ز ،یرانیمسلمان، عرب، ا یرنسانس بدون آزرم و خجالت نام علما

را کشف کرد، در  نیزم تیبود، که کرو یکس نیاول لهیکه گال م،یکردیفکر م یدیما در افغانستان تا زمان مد یبعنوان مثال حت

دربار  یرا کشف کرده بودند، بلکه علما نیزم تیاز شش صد سال از او نه تنها کرو شیمسلمانان حد اقل بمدت ب کهیحال

ندارد. امروز ما  یچندان تفاوت یکنون ۀمروج آنزمان اندازه هم گرفته بودند، که با انداز یخط استوا را با متدها دیهارون الرش

رفت  دیباور برساند، که به جهت وحدت با نیبه ا دیامر ما را با نیو ا میآموز یو ... م انیها، روس ها، جاپان یعلم را از غرب

 .میآور رونیبودن و ... ب یک بودن، بلوچ بودن، هزارگیاز ماندن در گل پشتون بودن، تاج دیخود را با یو خر قوم

 ۀرا به گفت زیاز کدام پهلو برخاسته بوده است، که همه چ شین بلوچ در روز نگارش نوشته هاکه انورخا دانم،ینم

الرغم به اصطالح  یقانون و ... باور ندارد، عل ستم،یکه به دولت، س یی. او از جادهدیما وارونه جلوه م یرانیبرادران ا

هم  ی. کرزردیگیخود( در موضع او قرار م یمتحدۀ االتیدوستان ا اطربخ یفاسد و غاصب )البته دشمن یبا کرز یدشمن

خورند،  یرشوه م یوقت یکند، که اوال  رشوه نخورند، ول یم هیخود توص نیبه مامور یونیزیتلو یدر برابر کمره ها یروز

ر مردم فشار آن ب یستان وهرش ۀجیتفاوت بود، که در نت یاو ب ی. برادیپول آنرا به خارج نبرند و در کشور مصرف نمائ

آمدند و  یدولت ریغ نیغاصب نیکه امروز ا»کند،  یم« خدا را شکر»شود. محمد انور خان بلوچ هم  یوطن ما وارد م ۀچاریب

را  یا یدولت نیزم یکه برادران کرز داند،یآقا هم نم نیا«. افغانستان کردند یدر راه آباد یرا بر زدند و کار نیباالخره آست

که  یبود، به فقط چند هزار دالر محدود غصب کردند و پول ییکایثال  صد دو صد هزار دالر امرم یبسوه ا یآن ف رخکه ن

که مجازات  د،یانور خان شما هم با من موافق دانمیرفت. نم نیاز ب کرد،یرا دوا م یبتیمص ایو  یدرک درد نیاز ا توانستیم

گرفتن قانون در دست  ۀاجاز یکشور جهان دولت به کس نیدر کمتر یول الست،کاران امر خوب و قابل استقب تیو جنا نیقاتل

است. شما  تیبخاطر ساختن و استحکام قانون و قانون نیبلکه ا ست،ین تکارانیو جنا تیبخاطر دفاع از جنا نی. ادهدیخود را م

و بدون ستندرد  ینونقا ریبلند منزل بصورت غ ۰۹۳از  شتریدر کابل ب دینیبب ر؟یخ ایو  دیآورده ا فیبه کابل تشر دانمینم

هشت رخ نه گرد مبدل کرده اند. شما  ریآنرا به تصو د،یتماشا نمائ یکابل را از سر کوه ۀمنظر یساخته شده است، و وقت

بهم  شهر ایمملکت و  میتا اقل رند،یگ یدر نظر م یسبز و آباد ۀساح انیرا م یجهان تناسب ۀشرفتیپ یکه در کشورها د،یدانیم

 ،یکرد یکردم، به هر طرف که نگاه م یکابل را تماشا م ۀمنظر دیدر زمان داودخان فق ونیزیاز سر کوه تلو یوقتنخورد. من 

خانه است و  ن،یکابل را بب یمناطق مختلف ونیزیو از سر کوه تلو ایامروز لطف کن و به کابل ب یبود و درخت، ول یسرسبز

 نی. درییتماشا نما یرا اگر بتوان یدرخت ای یبرگ لومتریک نیفقط در هر چند آباد شده اند، اسطهخانه، که به زور، پول و و

 شرفتهیانسان را نه تنها از کلتور پ یو نکبت بار دفاع از غصب و چور و چپاول تحت عنوان اعمار شهرک و آباد عیحالت فج

 سازد. یهم قرضدار م یسواد یبلکه از ب دهد،یفاصله م یو متمدن و مترق

 قیتوفمن هللا  و

 و مددگار تان باد! اری خدا
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