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 میکه فراموش کرده ا یاتیجنا
 ((I is for Infidel :کتاب یمعرف

 

 یباتث یدشوار ملت ما بود. ب اریبس انیسال گذشته، گذر سال یاز س گذار
 ک،یالوژیدیو ا یمیتنظ ،ییکودتا یها تیحاکم یکه با قرائت ها یاجتماع

اخته بود، س ونیترب گانهیمنابع ب یافغانستان را برا یها استیس ریتفس
 در یبه گونه ا افتند،ی یکالن م تیرا که مسوول یینوع نگرش جناح ها

 ایافغانستان قرار داد که هر گروه با تعلقات خودش، گو یها تیبرابر واقع
 .کرد یرفع مشکل م

 تیپشتون حاکم ریمحمد داوود، عناصر غ یجمهور استیاز سقوط ر پس
ا را با عقده ه یخی( با استفاده از فرصت، خوانش نو تاریپرچم -ی)ستم

 انستان کردند و درافغ یاسیس اتیخودشان وارد ادب یمنف یو برداشت ها
 شه  یاند دارند، با لفافه   یچپ یها یکردند انسان محور یکه وانمود م یحال
ند تا بافت ییتار ها ،یاعتقاد -یحزب بستر ساختند و ضمن مبارزه   ،یچپ

بروند که منافع آنان  یریدر مس یروز ،یو الحاد یدر هر دو جناح اخوان
 .بود یتعصب قوم یباور ها یبرا
که با  یپشتون، بالفاصله در سقوط نظام ریغ ستیکه عناصر کمون میدید
 قیشود و ضمن تشو یبر همه بود، متعصب م یمتک یپشتون تیریمد

ا کوشد او ر یاو، م ییابا راثیم شه  یربر  شهیت یهمکار پشتون اش برا
ال س یاز س شیب منحرف کند که تجربه   یریدر مس ،یستم مل یبا ادعا
  .آشکار به افغانستان، افغانان و پشتون ها بود انتیخ ادنشان د
 یکه پرچم انشعاب را برافراشته بودند، همزمان با تجاوز شورو یوفا شدند و در حال یزود ب یلیپشتون، خ ریغ یرفقا

 یکه مانع پرداخت پشتون ها یهمچنان ک،یالوژیدیا یباور ها تیقرار گرفتند که با مز یگاهیبه افغانستان، در جا
قارت ح یحساب عقده ها ه  یمتجاوز روس، سراغ تصف یروینشدند، موضع گرفتند و با  یبه معضالت قوم آنان م یچپ

شتون مردم افغانستان )پ تیاز سه دهه است دامن اکثر شیکه ب میشد ییبار شاهد جفا نینخست یخودشان برآمدند، و برا
 .ردیگ یها( را م
ر عناصر ب هیبا تک یافتراق فکر جادیدر جهت ا شمار داشت، بل عمالا  یب یایروسان در افغانستان، نه فقط بال حضور

درصد  1۹ببرک کارمل را  استیکه سهم پشتون ها در ر تیحاکم یزیسازد و ضمن پشتون ست یفرهنگ م ،یتیاقل
ن که جبهات پشتو ییشود و از آنجا ین آغاز میشمار در مناطق پشتون نش یب تیآورد، فشار مضاعف با جنا نیئپا

 کیتماتسیجبهات جهاد افغانستان بودند، اجحاف و ستم گسترده بر ضد پشتون ها، س نیتر نیو خون نیها، خشن تر
بهانه  ،یمرکز تیحاکم یو برقرار تیامن نیخانمان و مهاجر شدند. تام یمجروح، ب د،یرود. هزاران تن شه یجلو م

 خیتار از صفحات یکردند. بخش یم شتریب ن،یدر مناطق پشتون نش خصوصرا به  تیعمل حاکم دتبودند که ش ییها
 -یو مزدور ستم ریوجدان، حق یبود، بل عناصر ب یروس یها یگر یمردم ما در آن زمان، نه فقط وحش نیخون
ا یمستق یپرچم   .بر ضد پشتون ها، همکاران فعال روسان بودند افتهیسازمان  اتیدر جنا ما

 یکردند و گروه فرهنگ یکه در شهر ها ضمن چپاول مناصب و نهاد ها، رقابت م یدر حال یپرچم -یستم گروهک
ا در شدت مقاومت جبهات پشتون ه ،یو حزب یاستخبارات ،ینوشتند، بخش نظام یم یضد پشتون یخیتار ریآنان تفاس

 زین یجوانان و رمردانیکودکان، پ زنان، ،یمردم عاد یخانه ها، محل زنده گ اسیرا در مق یبرابر تجاوز شورو
آنان هرگز جبهات  یبودند، اما ماوا یاسالم -یمقاومت مل یهم حام ایطرفانه و  یکردند که هرچند ب یم یمعرف

ونه برجا گذاشته اند که چه گ یکه جبهه نبود، هزاران سند ییایبا نشانه بر جغراف یپرچم -یجنگ نبود. گروهک ستم
 نیا کنند و بر اثر یزیپشتون ست سوخته، عمالا  نیزم استیس بیداشتند ضمن تعق یرا وام انروسان، آن بیبا فر

متروک  ییبه مخروبه ها، گورستان ها و مکان هارا  ن،یپشتون نش و ساحه   دهاتو صد ها  هیهزاران قر است،یس
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 ،یدیراژو ت نیبخش صفحات خون نیدادند. ا یجنگ، در آنجا ها قربان یریکردند که مردم مظلوم ما در درگ تبدیل
 ریو غ یمیکه در انواع تنظ میریرا بپذ ییگروهک ها یبه اصطالح ستم مل ینخواهد داد ادعا ها بیهرگز ما را فر

 یشگاهینما یکنند و ضمن معرف یم انتیکشور، خ نیسال است به ا یاز س شیطرف، ب یتا ب یاز فرهنگ ،یمیتنظ
 .ستیمتوجه ن یکس دیانداخته اند که شا یخبر یب رخودشان را د ش،یخو یها و چپاول ها انتیاز خ
 یم یکس ایاما آ م،یافتی ییرها زین یمیو تنظ یستیکمون نیننگ تیو از شر حاکم میرا به جهنم فرستاد یشورو اتحاد

 است؟ دهید بیما، آس یخیتار داند که حافظه  
ن، در افغانستا یحضور شورو انیکه در سال یاست. اجحاف یخیتار حافظه   یمداوا یدر پ ،یتداع یمقاله برا نیا آغاز

نوع  ،یافتراق فکر یبرا کیاز چپاول ها و تحر یشیدارد، بل با نما یپرچم -یستم ریغ نه فقط نسخه   م،یشاهد بود
 بیبدترک یمایپس از طالبان، س تیسال حاکم 11از  شیگذاشت که در ب شیمملکت را به نما نیبه ا انتیاز خ یگرید

 .آن بود
و  نیننگ تیحاکم بتیمعتبر از مص یکه سند «یجهاد انتیخون و خ یاز سال ها یاسناد»کتاب  گام مطالعه  هن در

کافر( از  ی)من برا «I is for Infidel» به نام یکتاب یآن، با معرف انیبود، در پا یربان نیمال برهان الد چهار ساله  
در خوست مجروح و همکار عکاس اش  یقبل در حادثه ا دگنن، که متاسفانه چن یکت ،یگزارشگر معروف دنمارک

 .دهد، مواجه شدم یرا از دست م شیخو یزنده گ
 یلیضد روسان افگند و خ جهاد نیخون یها دادی، مرا در عمق رو«I is for Infidel» کتاب رامونیپ حاتیتوض

شرمانه  یبه اصطالح مقاومت ضد طالبان، ب جبهه   از یاددر عملکرد افر یپرچم -یستم نانیئزود متوجه شدم خا
 .اعمال را مرتکب شده اند نیتر

که  نینظار( با وجود ا یشورا -تی)جمع ینیدر واقع عقب نش ایبه اصطالح مقاومت  شکست خورده و جبهه   گروه
 نیمال برهان الد نیننگ تیجبل السراج و باالخره حاکم مانیتا پ 1311در سال  یبا شورو یخیبر اثر توافقات تار

 یادیز یایکرد، از مزا اهیآنان س یستیونالینترناسا فیوظا یرا با ادعا ستیروسان به اصطالح کمون یکه رو یربان
 چیه هشد ک یتیدر افغانستان، چنان حاکم یحضور شورو امدیمفاد در پ نیشده است و ا دیمستف ،یاسیدر حضور س

چنان  ،یستیکمون یالوژیدیآشکار به ا انتیو ارتجاع نداشت. روسان با خ یبا قرائت روسان از عقب مانده گ یتتفاو
 شیپشتون را در زعامت افغانستان قرار دادند که در واقع با انحصار ب ریغ یو حزب یمیتنظ ،یستم ،یعناصر چپ

تنها  ،ینظام زاتیدرصد تجه 9۹از  شیب انیم نیالله که از ا بیداکتر نج یجمهور استیدرصد امکانات ر ۰9از 
چند ساختند که هر ییها انیشاهد ز گر،یافغانستان را در فرود د خیتار د،یافت تینظار و جمه یگروه شورا اریدر اخت
 نیربدت چهار ساله   شگاهینما ییاش برپا جهیاما نت رد،یگ یداخل افغانستان قرار م یها تیاقل یجناح ها اریدر اخت
  .( بودیمیتنظ تیافغانستان )حاکم خیت تارحکوم
را  که آن ینیدر حال فرار و عقب نش ان،یکایمراتا زمان هجوم  یو مابق دندیرا برچ نیننگ تیبساط حاکم طالبان،

دان کوما گرفته بودند که متاسفانه فرزن گر،ید یپ یکی کستان،یدر کوالب تاج یدر مواضع یمقاومت نام نهاده اند، حت
که از ساخت و  میرا شاهد شد یتیچنان حاکم جه،یو در نت ندمدارس )طالبان( فهم برخورد با جهان را از دست داد

 ین، گاهآ ییمحتوا لیو تحل هیبسازند که تجز یا یموکراسیبه افغانستان و ملت افغان، د انتیسال ها خ انیمجر ساز
 ینظار م یدر بستر شورا یدر گرو حزب وحدت و زمان یزمان ،یمیتنظ تکاریجنا یاعضا ینامه هاما را در کار

بنگاه  و ونی( تربانی)ستم ییبخارا نیو از همه بدتر، از زاد و ولد ناقل فگندا
اکنون با  ،یستم مل یاز ادعا یگریدرست کرده اند تا در نوع د یفرهنگ

 ه،یفق تیو آخندان وال یکستانیتاج چاره   یو ب ریاز اوفزاده گان فق یگ ندهینما
 یم یدانیدر هر م اصهرق ،ی. بلمیدانیبرقصند که ما اهل هر م گریبار د
 .رقصد
کند که چه  یم هیارا ی، اسناد«I is for Infidel» گنن در کتاب یکت خانم

 ینادرست، قوا یضد طالبان، با گزارش ها جبهه   یاز اعضا یگونه بخش
 وصخصبه  ک،یستماتیس اتیعمل کیدادند تا در  یم بیررا ف یالملل نیب

از  ریبه آنان، ناگز انیو ضمن آوردن ز رندیشمال را نشانه بگ یپشتون ها
 .شوند یترک خانه ها و کوچ اجبار

 رامونیپ «یجهاد انتیخون و خ یاز سال ها یاسناد»کتاب  حاتیتوض
ا از که بار ه نیا دیئآورند که مقامات ناتو، ضمن تا یم زیکتاب خانم گنن، ن

 یخورده اند، گزارش ها بیضد طالبان، فر جبهه   یافراد یبعض یسو
 م،یشابکرده اند؛ اما اگر به خاطر داشته  دیئاجحاف در برابر پشتون ها را تا

 یجمهور استیر لیوجود دارند که در اوا یادیز یخبر ها و گزارش ها
و  یبار ها جرگه ها، محافل عروس ،ینوسان ریمس کیدر  -یحامد کرز

ا بمباردمان شده اند. کسان ه مسال نیکه در ا یاجتماعات پشتون ها، اشتباها
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 یهانج که جامعه   یبدقواره ا تیکنند حاکم یاند روشنگر دهیکوش ،یاجتماع یبا انکشاف شبکه ها یحساس اند، حت
با ماموران  یدر همکار یدارد که حت یدیصر پلساخته اند، چنان عنا ما یبرا یمیتنظ تکارانیجنا بیاز ترک

ند نشده ا رونیهنوز از توهم ب ،یربان -کارمل نیننگ یها تیو حاکم یشورو یمنطقه، پس از شرمسار یاستخبارات
 .آنان را بخورند ت،یثیح یتا چند الشخوار ب ستندینکه پشتون ها، اجساد 

دهد  یبوک افغانان، تبادله شد، نشان م سیدو تن آنان در صفحات ف ریها که تصو یکستانیچند از تاج یتن ییشناسا
 آنان را طوالت یو جا ستین یخبر یشورو لینوبت که از تفص نیاما در ا م،یبود ضیکه هرچند در ظاهر، شاهد تعو

 شیخو یمنطق یها نهیزم ،یموکراسید که پس از دهه   یاز هرج و مرج جامعه ا یناش یگرفته است، فضا یجهان
 شد، دیتوده ها، مستف تیحاکم تیتوان در کوتاه مدت از مز یرا از دست داده است، نم یمردم یواقع تیحاکم یبرا

 یاادع انیفرصت داده است تا در م زیرا ن انهیم یایباخته گان آس تیاز هو یمشت یحت غربال نیباز ا یاما مدخل ها
 یایسدر آ یاز صد سال تسلط روسان و شورو شیبدانند که با ب یا یاز همان فراموش یافغانستان را بخش ،یفرهنگ

 یا غهیخودشان چه ص ستیمعلوم ن خ،یتار فیو تحر ی، زبان و فرهنگ روس«اوف دار» تیبا هو نکیا انه،یم
  .استند
ت دبر پشتون ها در افغانستان شده اند، م یها جد بیکه باعث آس ییها یدر ماجرا لیدخ یکستانیدو تاج ریتصو

 یبا عناصر داخل یآنان در همدست عملخروار باشد، اما  مشت، نمونه   دیماند که شا یم یاجتماع یدر شبکه ها یادیز
از  یدر مسرت خوشحال ه ظاهراا اند ک یاتیجنا نیترشرمانه  یکرد، ب یعمل م یپرچم -یکه همانند گروهک ستم

« شده اند که فراموش یاتیجنا» رامونیپ شیخو یخیتار حافظه   ،یرونیب و وابسته به منافع جامعه   یلیطف تیحاکم کی
  .میرا از دست داد

 نیشوند، اما حداقل ا هیو آلوده، تصف نیئتا عناصر خا میمتفق ا شیندارم که در امر صالح کشور خو یشک نیا در
ندارد.  یکه شوربختانه، هنوز آغاز ابدیآغاز  ییروند از جا

را به  «I is for Infidel» کتاب یپشتو ای یدر ترجمه  
 .کنم یم شنهادیبا احساس افغان، پ انیفرهنگ

به نفع  یگسست و خودخواه سرحدطرف مخالف ما تا  یوقت
 کرده است و عقده   انتیکند، خ یخورد، چپاول م یم -گانهیب

چرا در برابر آنان از  رد،یپذ یحقارت دارد و حرف منطق نم
و  یکه ولو جا افتاده، منطق میصحبت کن ییارزش ها و باور ها

سواد  دارد،ن رتیندارد، بص تیاند، اما مخالف ما ظرف لیاص
باشد. در  تیندارد تا اهل انسان تیثیندارد و خالصه عزت و ح

 یباور ها و ارزش ها را فدا یکه تمام یافراد نیمواجهه با چن
حاد و و از ات ستادنیا نهیکنند، دست به س یم یانونق ریمنافع غ
صحبت کردن، همانند صفحات، نشرات و کار  یبرادر
 ایدر برابر کس  میبخواه یست که وقت یا ییرسانه  -یفرهنگ
 ریسال اخ 11آورند. فقط بر  یدر م ریش یشوند و همانند روباه ها، ادا یم رکیبه اصطالح ش م،یحوصله کن یکسان

 خالصه   ی! حتدیاندازیب یافغانستان، نگاه استیو س خیفرهنگ، تار ریو تفس حیآنان در توض ییرسانه  -یکار فرهنگ
 یزعبالتکنند، خ یادعا م خ،یو فوق تار تیبودن، مدن یفرهنگ ت،یانسان یکند که هرآن چه برا یاثبات م زیمحتوا ن نیا
 کرده   لیفرزندان درستکار و تحص یآنان، چند نسل بعد یاجتماع -یاسیحضور س نیننگ که تنها کارنامه   ستندین شیب

 .آنان را سرافگنده خواهد کرد
عدالت  یرسالت در امر برقرار نیشوند، مهمتر یکه باعث روشنگر یاسناد ییو آشکارا افتی یجست و جو برا

  .است
و در مجازات آنان،  میکن را باز نانیخا یها هیاست که دوس سریم یزمان ،یبا امن، مرفه و وحدت مل افغانستان

 .مینکن یکوتاه
  :یادآوری
 :ریز نکیاز ل «یجهاد انتیخون و خ یاز سال ها یاسناد»کتاب  رامونیمعلومات پ افتیدر -

http://pz.rawa.org/extra/crimesbook.htm 
 :ریز نکیاز ل «I is for Infidel» کتاب رامونیمعلومات پ افتیدر -

https://books.google.com.af/books/about/I_Is_for_Infidel.html?id=h64BZjkwN68C&
source=kp_cover&hl=en 
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