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  م٠٤/٠٢/٢٠٠٨                                     قيوم بشير 
  

  !!اسالم مرز ندارد
  
   هنگاميکه برای نخستين بار بگوشم رسيد که اسالم مرز ندارد، شور و شعف عجيبی بمن دست داد و تمام وجودم    

ی ، واقعآ اسالم مرز ندارد و همه سرزمين های اسالمی خانه با خود ميگفتم چه جمله ای با مسمی ا. را فرا گرفته بود
اين موضوع را گاهگاهی در ذهنم حالجی ميکردم وبا خود ميگفتم چه خوب می شد اگر کشور . مشترک مسلمانهاست

های اسالمييکه در مجاورت هم قرار دارند، يک کشور واحدی را تشکيل ميدادند و يا الاقل مرزهای جغرافيايی را 
اينها همه خيال پردازی های .  هر يک از آنان بصورت آزادانه رفت و آمد و گشت وگزار ميتوانستندۀر زده و تبعکنا

و سر آنچه را که م، ديری نپائيد که چون هزاران هموطنم راهی ديار غربت شده و به چشم اندبود که در سر می پرور
                                                                         . مشاهده کردمانتظارش نميرفت 

، از نزديکی  هجری شمسی بود که سه هفته از هجوم آشکار لشکر سرخ به افغانستان ميگذشت١٣٥٨ جدی ٢٥   
چند سرنشين  در يک موتر گاز روسی که  شهرباستانی هرات ، قندهار و از جلو کاروان سرای درخت توتۀدرواز
 با وجود هر قد ميکه به طرف مرز نزديک ميشدم،. ر شدم و راهی غربت سرای ايران گرديدمنيز داشت سواديگر

  وبا آنکه در تفکرات موهوم خود.اينکه  دلتنگی خاصی به من دست ميداد بازهم احساس مينمودم که اسالم مرز ندارد
 تيرپل ۀدر منطق. ی تا مقصد باقيست لوحه های کنار سرک را نيز نظاره ميکردم تا ببينم چه فاصله ا ، بودمغوطه ور

ء شان  چشمان سرمه کرده که تنهاهرات با اولين پست بازرسی مواجه شديم که مردانی را با سر وصورت پيچيده 
 ما را که موتر. ، ديديمش نسل به نسل به ارث برده بودندبا تفنگ های قديمی و کهنه ايکه شايد از ساليان پينمايان بود 

بدنبال مآمورين دولت و ميگفتند اينها چريک ها هستند.  متوقف ساخته و به تالشی پرداختندبودن  سرنشي١٤ حامل
ناراحت نبوديم و ميگفتيم .  حرکت دادندۀ مقداری پول نقد و  قدری خوراکی از ما گرفتند و بعد به ما اجاز.ميگردند

سالم  که قلعه هايی کهنه ای   قزالۀاعاتی به منطقپس از س. خدا آنها را خير بدهد، چون در مقابل متجاوزين می جنگند
 پاسی از شب دريکی از قلعه ها  کدام ارباب، بهرصورت تاد متعلق به ارباب است، نميدانم  که ميگفتن داشت رسيديم

ه ق نموديم و بعدآ به فردی که مسئول گذشتاندن ما از آب بود سپرده شديم و نيمه های شب با عبور از آب به قلعاترا
های آنسوی مرز رسيديم که معروف به کالته بود و از آنجا موتری مارا به سمت تايباد شهر مرزی ايران که حدودآ 

                           . کيلومتر از گمرک اسالم قلعه فاصله داشت رفتيم و در منزلی که برای ما در نظر گرفته شده بود جابجا گرديديم١٥
   حال و هوای عجيبی در آنجا حکمفرما بود، آنزمان مصادف بود با زمان مبارزات انتخاباتی اولين رياست جمهوری 

بيشتر کسانيکه در آن جا بودند ، طرفداران مسعود رجوی يکی از رهبران چپگرای ايران بود که مشغول . در ايران
  .                                                                                          دبه نفع حزب شان بودنتبليغات 

در مسير راه دو سه جايی .    خالصه ، فردای آنروز فرد ديگری ما را تسليم گرفت و رهسپار مشهد مقدس شديم
 کنم مبلغی را تآديه ميکرد، تا اينکه باالخره موتر حامل مارا متوقف نمودندو پس از بازرسی، راننده پياده شده و فکر

از موتر ) ع( عصر در مقابل حرم مطهر حضرت امام رضا٤در هوای سرد همراه با ريزش برف و باران حوالی 
                 .                    پس از زيارت مختصر بدنبال هوتل ويا مسافرخانه ای رفتيم تا جايی را برای استراحت پيدا کنيم. پياده شديم

   آنروز ها فکر ميکردم شايد پس از چند هفته و يا حد اکثر چند ماهی دوباره به دامان مادر وطن برميگرديم، اما 
  . عجب خيال خامی بود

که  گرديدمعظيمی را مرتکب  نمودن چند صباحی در ديار غربت متوجه شدم که چه اشتباهی  با سپری   بهرصورت 
  : کهمتيقن شده بودم. از دامان مادر وطن و خانواده ام جدا شده و به اينجا آمده ام

  ،  نه  وادی  و ماوای  من  استاین  غمکده     من استۀاين  راه  که  می روم ، نه  اين را
   بد است ، نه اين وطن جای من است از بخت   اگر    در    اينجا    گذرم»  بشير «  ده   افتا

  
  :هی خودم را دلداری داده و اين بيت را زمزمه ميکردمولی با وجود آن گا

                                                       
   دگر  بجای  برو آنجا ز ا کن  سفر   سبک      محيط که تو در چشم خلق خوار شدیآندر
 من و ديگر هموطنانم با اين شعر مطابقت نداشت ، زيرا ما در چشم خلق خوار نبوديم ، بلکه در چشم  حکايتاما

جايگايی خاصی را دارا  به اين نکته که هجرت و مهاجرت در اسالم استنباط  ولی با.  گرديديم  خوار  خلق دشمنان
                                                                          .و زندگی را به پيش ميبرديم داده ميباشد، خودم را تسلی 
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 تعداد. ها رسيد  سالحتی  سال و  و صحبت بهر شدند ي و ماه ها بدنبال هم تند گشت ا سپری ، هفته هندروز ها گذشت
 از سوی دست  شورا هايیکالت و گرفتاريهای آنانيافت و برای رفع مش افغانان در ايران روز بروز افزايش

بتوانند کمک های منابع خارجی و سازمان ملل  تا از يک طرف ، تشکيل گرديداندرکاران جمهوری اسالمی ايران 
 ولی آنچه باعث رنجش خاطر هر افغان متحد را جلب کنند و از جانبی پاسخگوی نيازمنديهای مهاجرين افغان باشند ،

در تابلو های اداراتيکه کار های مهاجرين .  برای آنان بودافاغنه ۀ کلم و عنوان نمودن افغنهدن افغانان بهشد، نسبت دا
، اين توهين واهانت آشکاری بود که به مردم ما صورت شورای امور افاغنهافغان را انجام ميدادند، ميخوانديم 

يرانيان ، آيا متوجه اين موضوع هستيد که با چنين اما هرگز صدايی بلند نشد و آوازی نشنيديم که ای ا. ميگرفت
 می نماييد؟ تعجب اينجاست که نويسندگان ، ميباشد، افغانستان واحد ۀعناوينی اهانت به يک ملتی که تشکيل دهند

هنرمندان ، شاعران و در مجموع چيز فهمان سرزمين ما در قبال اين مسئله سکوت اختيار نموده اند و حتی 
 افاغنه برای ۀدر حاليکه کلم.  مورد روش شدن اين موضوع نگفتند و ننوشتند کشور ما چيزی در سياستمداران

 قاجاريان و پس از حمالت افغانان بدانها اطالق گرديد تا بدين صورت انزجار خويش  صفويان ونخستين بار در زمان
خواجه نعمت اهللا بن خواجه  تآليف ))غانیزن افتاريخ خانجانی و مخ(( و از طرفی در کتاب . را از آنان بيان کنند
 عيسوی در بنگله ديش چاپ شده  و در فصل ١٩٦٢ که در سال الدين  با تصحيح سيد محمد امامحبيب اهللا هروی

                                                 :است  بن ارميا اشاراتی بعمل آمده افغنهدوم آن در بيان احوال مهتر سليمان و آصف بن برخيا و 
 به تعدادی از آنان به مناطق غور ، غزنی نصر بخت  پس از جنگ بادر بيت المقدس متوطن بوده وارميا بن  افغنه 

 . متواری شدند و ششم است ازواليت خراسان و کوهستان  ونواحی که داخل اقليم پنجمو قندهارکابل و تافيروز کوه 
 جواد  سيد طيب مفصلی که توسط محترم ۀدرمورد تاريخ يهوديان در افغانستان الزم است تا بخشهايی را از مقال

محترم    خوانندگان  است خدمت انتشار يافته افغانستان و جهان امروز چاپ ادياليد آسترالياۀنگاشته شده و در مجل
                                                                             : درقسمتی ازين مقاله چنين ميخوانيم. تقديم کنيم

   H.W.BELLEWدر اسناد. )١(افغان ها خود را  بنی اسراييل می دانند:   می نويسد نژاد های  افغانستان در 
فقط اشاره .  گم شده اند، وجود نداردۀ نشان بدهد افغان ها يکی از آن اقوام دوازده گانيهودی، هيچ مدرک مشخصی که

 ۀدانشنام. ديده شده است) که بعد ها خراسان آنرا معنی کرده اند( های نامشخص به زيستن يهوديان در مشرق زمين
قبل از .  قرن شانزدهم ، در دربار مغل رايج شد می نويسد که نظريه ی انتساب افغان ها به بنی اسراييل در اسالمی

 افغان می نويسد که آن ها خود را اوالد بنی اسراييل می ۀنيز در زير کلم يهود ۀدانشنام. آن در جايی ديده نشده است
             .                                                                                               شمارند

  :                                                                                                              در بخش ديگری ميخوانيم
پشتون ها در پرتو (  به رنا کشی   تاريخ د  پشتانه  ۀ و ارزند جامع و سيد بهادر شاه ظفر کاکاخيل در تاريخ ... 
 آريايی  ، بلکهست که افغانها بنی اسراييل نبودهمفصل با استناد به تورات استدالل کرده اک بحث بسياردر ي) ختاري
      :در ستون ديگری ازين مقاله چنين آمده است   )٢(.اند

 زبان  فرستاده شده از کابل بوده است ، بهۀ ذيل که ظاهرآ يکی از چندين نامۀ   پس از تآسيس دولت اسراييل، نام
  : يهود افغانستان به دولت اسراييل فرستاده شدۀعبری وبه امضای هفتاد تن از راب ها و کالنتر های جامع

گالوت بمعنی جايی است که ( گالوت ما . ما ميخواهيم بار ديگر از ناراحتی و گرفتاری خود، شما را آگاه سازيم((    
، از گالوت )  يعنی روز رهايی و رستاخيز ، به سر ميبرنديهوديان در آن مشقت و غربت و هجرت به اميد گالو،

از ما ميگيرند که ) جزيه( ، مالياتی ) دولت افغانستان( گذشته از ماليات بر شغل، آنها . مصر و بابل هم سختتر است
وازه  راه داد و ستد به روی ما بسته است، همينطور در. بما حقوقی اعطاء کند، ولی به ما هيچ حقی داده نميشود

راه گريزی هم در پيش نيست و ديگر قوت در ما باقی نمانده که برای ارتزاق . های کشور به روی ما قفل است 
يهودی حق ندارد . هرچه داشتيم فروختيم و چيزی برای ما باقی نمانده است. روزانه با مشکالت و مصايب بجنگيم

شويم ، دولت کارخانه ای هم نيست که درآن مشغول کار . دکه در دفاتر دولت يا جا های ديگر استخدام شود و کار کن
  ...)).                                                                                با ما دشمنی ميکند

، يمسردار محمد نع جهانی يهود از سفير افغانستان در سازمان ملل متحد ، ۀ، نمايندگان کنگر١٩٥٠    در فبروری 
  جهانی يهودی ۀدر ماه اکتوبر افغانستان به کنگر.  مهاجرت به اسراييل آزاد بگذاردخواستند که يهوديان را برای

آنجا به  ايران رفته و از   به  زمين از مسير قندهار و هرات  مثبت داد و تقريبآ تمام يهوديان افغانستان از راه پاسخ
  .انواده های نسبتآ متمول در کابل، هرات وميمنه باقی ماندنداسراييل مهاجرت کردند، اما جمعی از خ

   يهوديان در کابل بازديد و می نويسد که به غير از يک پيرمردۀ از کنيس١٩٩٥   گزارشگر نيويورک تايمز، در سال 
يهودی باقی گر  باستانی باشد، در کابل دي  مقدس  يهوديان کابل و توره هایۀ تا آخر عمر پاسدار کنيس خواهد که می

  .نمانده است
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 که ايرانيان در قبال افغانها داشته ومردم افغانستان،   خواهد بود   با توجه به نکات متذکره اين نهايت بی انصافی
 نموده و مجدانه ميخواهند نسبت دادن خويش راتوسط ايرانيان بدين قوم يک توهين واضح ، بيجا و تبيعض گرانه تلقی

، دست  افغانستان   ساکنان ۀ استناد به تاريخ چندين هزار سال گرفته و با کورکورانه را ضاتهرگونه تبيعتا جلو
   .شيطنت های نژاد گرانه بردارنداز

 از يهوديان در افغانستان،  اندکیچگونه ميتوان  با سکنا گزيدن  تعداد  کهبايد اذعان داشت    با توجه به نکات فوق 
 ٩٩٫٩ در حاليکه افغانستان از جمله ء اندک کشور هاييست در منطقه  که ن نسبت داد، بداتمام مردم آن سرزمين را

  .                                                                                                     فيصد آنرا مسلمانان تشکيل ميدهد
 ارامنه و پيروان ديگر اديان در شتيان ،تل مالحظه ای از زردداد  قاب تع که حاضر پس در حال  اگر چنين باشد ،

شتی تشتی اند وبر اساس اين فرضيه می بايست تمام آنها را زردتبايد گفت ايرانيان همه زرد ،ايران سکونت دارند
 يزد  در شهر  زردتشيانۀ ميالدی طی سفری به ايران از آتشکد٢٠٠٣ نوينسده ء اين سطور که خود در سال .دخوان

 سال است که آتش آنرا روشن نگهداشته اند، بازديد نمود، هرگز چنين اشتباهی را ٧٠٠ مسئول آن بيشتر از ۀکه به گفت
چنين گزافه پس با توجه به اين نکته، از ايرانيان نيز توقع . مرتکب نخواهد شد که تمام ايرانيان را زردتشتی بنامد

  .گويی  به عبارتی افتراء را ندارد
 مسمی بود فارس کشور شان بنام ١٩٣٥د ، فراموش کرده اند که تا سال انيانيکه امروز کشور خودرا ايران مينامنراي
 يای مجهول که از آرين) ی( با  ، آن ايرانیدرميان بودقبآل  صحبت از ايران   اگر.کسی از ايران چيزی نميدانست و
 آريانای که .ميباشد، بوده استو آريانای کهن نان خراسان قديم  مشتق گرديده است و متعلق به همه ساک آريانا و آريا،

                             .ميگرفتسرتاسر افغانستان امروز و حتی بخشی از ماورالنهر، پاکستان امروزی وهمين ايران حاضر را دربر 
 هيتلری و مطرح نمودن نژاد های  سياسی و اوج گيری فاشيزمۀلودکه بر اساس گرايش های آ    در آغاز قرن بيستم 

 سلطه جويی و ضربه زدن به رقبای سياسی  ، با تبانی حساب شده وشد سروصدا هايی بلند ، ز سوی آلمانی ها  ابرتر
با تغيير  بعنوان نخستين گام درين جهت، حکمروايان فارس را مجبور ساختند تا ، منجمله کشور های منطقه خويش
بزرگترين   اينجانبۀ عقيد هستند که به ها  وانمود کنند که ايرانيان نيز همنژاد آلمانی ان چنين به اير  شان  نام دادن

  .      از فارس به ايران بودنام آن  تغيير  آمد، اشتباهی که درتاريخ ايران بوجود
،  ايرانی دانشمنداولين يرانيکا،  ايران داکتر احسان يار شاطر، از اساس گزاران فرهنگ جامع اۀ دانشمند برجست(

 ۀدهندغير متعصب و شجاعی بود که اين مطلب را نخستين بار مطرح کرد و تغيير نام فارس را به ايران برباد 
  ).مجموع افتخارات فارس در جهان خواند

و . م، ولی فکر ميکنم مسايلی که بيان شد، الزم به تذکر و ارزيابی بودقدری از موضوع خارج شده باش شايد    
رانه ميخواهم تا در ران مطبوعات و آزادمنشان ميهنم مص دست اندرکاۀبعنوان يک افغان ومسلمان افغانستان از هم

آنچه و افاغنه و نسبت دادن آن به افغانها توجه جدی مبذول داشته ۀباب روشن شدن حيثيت اتباع افغانستان و نفی کلم
  .ی کاغذ پياده کنندرا وظيفتآ مسئوليت يک نويسنده ميباشد به رو

  !    بلی عزيزان خواننده
عالقه     با وجوديکه برای رفع مشکالت روزمره و امرار معاش الزم بود تا به کاری اشتغال يابم ، در پهلوی آن 

مراجعه  نموده و  اين مقصد به ادارات مختلف  مندی به ادامه تحصيل نيز برايم خالی از دلچسپی  نبود، لهدا برای
 گله و   تهران نيز مسافرت کردم، ولی فايده ای نداشت ، زيرا  پناهنده ای  بيش  نبودم  و ناگزير می بايستحتی به

  !!!شکوه ای نداشته باشم
   گرديد و ناراحتم ساخت، جوابی بود که از مسئولين جمهوری اسالمی شنيدم که مهاجرين م    ولی آنچه باعث ماللت
                            .حق تحصيل را ندارند

   زيبای اسالم مرز ندارد را با تمام وجودم احساس کردم ومتوجه شدم که ۀآنجا بود که وارونه ای از جمل! بلی 
    !!!حاال برعکس بايد گفت اين مرز ها است که اسالم ندارد

د ها به نحوی حل شد گرچه خوشبختانه اين مشکل پس از سرازير شدن کمک های جهانی و سازمان ملل متحد، بع     
و تعدادی از هموطنانم توانستند به تحصيالت  خويش ادامه دهند و حتی  افتخاراتی برای  کشور  ومردم خويش بدست 

  . اما برای من و امثال من دردی است فراموش ناشدنی.بياورند
ات سياسی افغانی بود که    گذشته از اين موضوعات ، چيزی که بيش از حد به چشم ميخورد، دفاتر احزاب و جريان

غربت با آغاز هر روز از زندگی در . کرد  بخود جلب می  را در محله های مختلف شهر ها ی مشهد و تهران نظرم
  .گويی از زمين ميرويند. متوجه ميشدم که حزب ديگری تشکيل شده و يا دفتری گشايش يافته است

دم که متوجه شدم، چگونه برادران ايرانی ما آش داغ ودهن سوزی    جمله زيبای اسالم مرز ندارد را از ياد نبرده بو
، زيرا بجای آنکه مردم افغانستان را به اتحاد، انسجام و يکپارچگی تشويق نمايند، متآسفانه از !!! برای ما می پزند
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د آرگاه وبارگاهی  گشودن دفاتر و شايد هم بهتر باشۀساده لوحی وساده انديشی آنان سوء استفاده نموده و فورآ اجاز
حتی بياد دارم در يک دعوت که در منزل يکی از دوستان در شهر تهران داشتم، شخصی را . بناميم، برايشان ميدهند

نام خليفه محمد سعيد ايشان بانی حزب اهللا هستند و: به من معرفی کردند، درويش گونه با موهای نسبتآ بلند که ميگفتند
و  که تازه تشکيل يافته بودک های مالی ،حاضرين را به پيوستن به حزبش فرا خواند نامبرده  ضمن تقاضای کم. دارد

اين موضوع مرا سخت متآثر و درعين حال . بقول يکی از حاضرين تعداد اعضايش حتی به ده نفر هم نمی رسيد
گاميکه به اتاقم هن.  و بغض در گلويم گره خورده بود افسردگی من گرديدۀمتعجب ساخت و با مآيوسيت خاصی ماي

آرزو کردم تا جلو چنين ) ج(رفتم تا پاسی از شب به حال خودم ، مردمم و کشورم گريستم و از خداوند عز وجل 
  . شدن ها و دسته بازی های مغرضانه را بگيردپارچه 

و  مهاجر شده    آغاز شيطنت بازی ها ميان مردم ، کار را به جايی رسانيده بود که بکلی فراموش کرده بودم که چرا
  .به غربت آمدم

 سرنوشتم به دست اين و آن افتاده است ، بحال  عنانونهه ام  تا ببينم اينگ   به حال خودم گريستم که چرا زنده ماند
مردمم گريه کردم که به چه صورت حکمرانان مستبدی که تنها به فکر عياشی و تفريح و استراحت خود بودند، 

 و فرصت آگاهی يافتن از مسايل جزئی را حتی از آنان سلب نموده  عقب ماندگی نگهداشتنداينگونه مردم را در نهايت
تاخت  و تاز  و خود همچنان حکومت ميراندند و در نهايت به حال کشورم ناله زدم و گريه کردم که چطور مورد بوده

  . نفروش گرديده است چه منوال قربانی آرمانهای يکعده خائن وط قرار گرفته و به  بيگانگان اجانب و
 انگشت نگاری رونق يافته ۀ   امروز ما در کشور های غربی ، آنهم پس از حمالت يازدهم سپتامبر می بينيم که مسئل

و است ، در حاليکه بيست و چند سال قبل در ايران اسالمی مهاجرين افغان مورد انگشت نگاری قرارميگرفتند 
  .ميشدمبالغی بدين مناسبت از آنها دريافت 

   بيست و چند سال قبل در ايران اسالمی ميديديم که مهاجر افغان برای رفتن از يک شهر به شهر ديگر نياز به نامه 
اين نه بخاطر آن بودکه فقط  . های تردد دارد ، که آنهم بدون پرداخت هزينه و رفت و آمد های چند روزه ميسر نبود

 جانبی اين يک نوع کاريابی برای ايرانيان محسوب ميشد، زيرا  برای مهاجرين را تحت نظر داشته باشند، بلکه از
 رفت و آمد به محل مد نظر گرفته ثالثآ فوتوکاپی اوراق مهاجرت ، ثانيآدرخواست نامه تردد، اوآل نياز به عکس بود، 

عالوتآ . اشترادربرد رفت وآمد از سوی ديگرۀگرفتن وقت از يکطرف و پرداخت هزين ،شده که تردد بدانجا نيز
 تردد و  رسيدن به مقصد مورد نظر می بايست خود را به مآموران انتظامی و ۀشخص مهاجر پس ازدريافت نام

همين مسئله يک دردسر بيش از حد و بهتر است .  مهر برگشت بخوردتردد ۀيامسئولين مربوطه معرفی کنند تا نام
کسی دربستی را ه در آن شهر داشت مجبور بود تا تبلدی ايکبگويم دور از انصاف بود، چون شخص مذکور با تمام نا

نداشت ؛ زيرا در اجاره نموده خود را به محل مشخصه برساند، در غير آن حق برگشت به شهر محل سکونت را 
  !!! برگشت از موتر اورا پياده نموده و به اردوگاه ميفرستادندۀمسير را
اسالم (يران اسالمی به چشم و سر ديدم و با تمام وجودم احساس کردم که بيست و چند سال قبل از امروز در ا!    آری

  فقط يک شعاری بيش نبوده و آنچه هويداست زمينه سازی برای آبادی کشور ايران ميباشد و ) مرز ندارد
  .بس

بودند که جای    چنانچه با آغاز يافتن جنگ ايران وعراق و سرازير شدن جوانان ايرانی به جبهات جنگ ، اين افغانها 
خالی آنان را در شهر ها پر نموده و حتی بيشتر از حد وتوان جسمی شان بکار گرفته ميشدند، با تفاوت اينکه هرگاه 

 دوازده ساعت کاری – تومان دريافت ميکرد، فرد افغانی در قبال ده ١٠٠فرد ايرانی در هشت ساعت کاری مبلغ 
به  لی هرگز شکوه ای بلند نشد ، زيرا افغانها با توجهو . دت مينمو هفتاد يا هشتاد تومان دريافچيزی نزديک به

  .وضعيت اجتماعی که داشتند ، ميدانستند که هرگز گوش شنوايی نخواهند يافت تا فرياد شانرا بشنود
 آنان    شاقه ترين کار ها ی  روزانه توسط افغانهای مهاجر با مزد کمتر انجام مييافت ، اما از آنجاييکه تعدادی از

 روانه افغانستان ميشدند ،  جمع آوری مقداری  پولواده های شان زندگی داشتند، بمعضبصورت مجرد و دور از خان
 ۀ افغانستان با دست خالی روانه زادگا–تا به فاميل خويش کمک و مساعدتی نمايند، اما در هنگام عبور از مرز ايران 

گرفته  و حتی  پول  مهاجرين در هنگام بازگشت مورد بازرسی بدنی قرار ها اين اتفاق افتاده که بار.  ميگرديدندشان
   !!!ندارندبا خود داشتند از آنها گرفته ميشد و برای شان ميگفتند حق خارج کردن پول را   که   را نقدی

رهنگی  ارزش های ف رفتنبدبختی ها که هموطنان مهاجر ما سردچار آنند، موضوع ديگر از دست   و با تمام اين 
امروز متاسفانه می بينيم که چگونه سيد جمال الدين افغانی ، سيد جمال الدين اسد آبادی شده، چگونه ابن . مردم ماست 

صيت فرهنگی و هنری  موالنا جالل الدين بلخی و ده ها شخ هويتسينای بلخی ، ابن سينای همدانی گرديده ، چگونه
ايد ناديده گرفت که آنعهده از نويسندگان ، هنرمندان و شاعران کشور ما  و بدون شک نبيافته است  تغيير سرزمين ما 

در حال غربت جان باختند، بزودی ازما گرفته خواهند شد ، در حاليکه نه موالنا و   اخير در ايران وۀکه طی سه ده
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 در اين گيتی پهناور  وغيره  شاعران و نويسندگانی را کهنه حافظ ، نه پير هرات و نه عطار،  نه سعدی  ونه جامی
 چگونه با ديده درايی و بقول خود ،توان مختص  به  يک  سرزمين دانست هيچکدام را نميديده بجهان گشوده اند، 

بلکه مربوط  زيرا انسان های فرهنگی منحصر به يک کشور نبوده ، !!ايرانيان پررويی همه را از آن خود ميدانند؟
  .ميباشندتمام جهان 

 درين  جا دارد تا دولت جمهوری اسالمی ايران همه تکاليفی که مهاجرين ما در ايران داشتند ودارند،    با توجه به
بام های سرزمين شان فراز  صلح بر  ۀ نظاره گر پرواز پرند  ما  ميهنان  هم ساز که  و سرنوشت   حساسۀبره

 گذشته  ميزبان  آنان  بوده اند ، بزور ۀدهنشسته اند، قدری از حوصله مندی کار گرفته و مهاجرينی را که طی سه 
متآسفانه طی .  امنيتی دارد، ننمايند که هنوز مشکالت فراوان اجتماعی ،اقتصادی ووادار به بازگشت به سرزمين شان

چند ماه اخير ما شاهد برگرداندن گروهی مهاجرين از ايران به افغانستان هستيم که با توجه به ارزشهای نوعدوستی و 
  با افغانستان ايگی با آنان، چنين رفتاری زيبنده نخواهد بود، زيرا در شرايط کنونی و سرمای شديد زمستان درهمس
   .خواهد بودز  غوزی بر باالی غوهمچون بازگشت مهاجرين به کشورکمبودی های موجود،   ۀهم
ه از همان نخستين روزهای آغاز انقالب متآسفانه سياست دوگانه دولتمردان ايران در قبال افغانستان چيزيست ک      

نمايان بود، زيرا از يکسو صحبت از نبودن مرز در اسالم ميرفت ، اما از سوی ديگر هموطنان مهاجر ما به بهانه 
های بدتر از همه اينکه بدست مامورين رژيم .  مرز های کشور ميشدندۀهای مختلف دستگير ، زندانی و روان

  . که خود از وحشت آنان تن به مهاجرت داده بودندکمونيستی سپرده ميشدند
   طی چند سال گذشته و از زمان سقوط رژيم طالبان در افغانستان ما بار ها شاهد بدست آمدن سالح های ايرانی از 

ولی چگونه اين سالح ها بدست آنان رسيده ، . نزد افراد وابسته به طالبان بوديم و هنوز هم اين مسئله ادامه دارد
  . هرچند دولت ايران همواره اين قضيه را رد نموده است.رازيست که روزی بر مالء خواهد شد

 نويسنده که خود.  ديگر ما پاکستان نيز، مهاجرين ما روزگار بهتری نداشته و نخواهند داشتۀ   و اما در کشور همساي
 پاکستان  توسط پوليس فاشيستان مهاجر ما گذرانده است ، بخوبی ديده که چگونه هموطننيز چندسالی را در آن کشور

و .  خود را بدست آورد، مورد اذيت و آزار قرار ميگرندۀکه از قرار معلوم خودش موظف است تا معاش روزمر
در زمان ضياءالحق رئيس جمهور پيشين .  شده اند) افغان تبار(  قربانی دهشت افگنان و مزدوران اجنبیعالوتآ اکثرآ

بخصوص حزب ای جهادی افغانی از قدرت فوق العاده زيادی در آنسوی مرز ها برخوردار بودند، پاکستان، تنظيم ه
  .اسالمی گلبدين حکمتيار

   تروريستی حکمتيار و زيست ، بار ها شاهد دسايس  می هنگام در شهر پشاور پاکستان  در آن  نويسنده که خود
  .  همدستانش بوده است 

از . زيستند که گويا حکمران آن منطقه بوده اند و آنچه ميخواستند آزادانه انجام ميدادند آنان طوری در آن کشور می    
مقابل همواره در   ندادند و وخواری ذلت به تن   ۀ هيچگا  و آزاد انديشان کهفرهنگی   ملیهایقبيل ترور شخصيت 

  .ظالم و ظلم ايستادگی داشتند
انديشی ، آزاد منشی و آزادکه بمجرد بلند شدن آواز صلح طلبیا می شنديم ه ساليانی را که در پاکستان بودم ،  بار  

  با آزاد منشی  يکه آناناما . نبود حقايق  بيان   صدا در گلو خفه ميشد و کسی را جرئت  آن  ساعت بعد ،٤٨حد اکثر تا 
باکی رک مينمودند، هرگز ديدند و خواسته  هايی آنان را د  می مردم شانرا ۀرزوهای برباد رفتو واقع نگری  آ
 آنهاييکه با خون آشامی و ايجاد رعب و وحشت در ولی.  هراسی از آن بدل راه  نميدادندهيچگاهازمرگ نداشتند و

وهمواره منزل مقصود نخواهد رسيد   سر  به  بار شان  ، هيچگاهیمی شدند و هنوز هم  می شونداجتماع ظاهر 
  . قرار خواهند گرفت نيز انزجار جامعهوموردمورد نفرين ابدی قرار داشته 

در  دلم نظاره کنم، غصه ای در آن می يابم که قصه ای دارد از بدبختی های هموطنان مهاجرم ۀ   اگر به گوشه گوش
  ! وپاکستانايرانکشور های اسالمی 

شده  آغاز فداکاری مردم با  که  را  اسالمی    در پاکستان نيز تعدد احزاب سياسی افغانی باعث آن شد تا مسير انقالب
  .بود ، طوالنی تر ساخته و تاحدی به بيراهه بکشد

 همدستی ديگر اسعار   ديگر با  از جانب  سعودی  دالر امريکايی از يکسو و ريال  سرازير شدن    همه ميدانيم که
  رونما بود ظيم هايی جهادی  اميد مردم که دروجود احزاب و تنۀخارجی دست بدست هم دادند و  باعث شدند  تا روزن

  .  بسته شود مکدر شده وتا اندازه ای
 بودند   بيش از همه مطرح احزاب عمده ايکه.  دفتری گشايش مييافت دم هر زيرا هر روز حزبی تشکيل ميشد و   

 مرکز   ايراندر  و احزاب هشتگانه ايکه ندبود   ميشدند که متعلق به اهل تسنن بنام احزاب هفتگانه در پاکستان ياد
   . ندبستگی داشت به اهل تشيع قرار داشت وشان 
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  ٦از  ٦ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ی نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت م
 maqalat@afghan-german.de 

 باشم که ۀچگونه ميتوان نظاره گر حوادثی مهيب و زجردهندو غصه ام را از ياد برد؟ ۀ   آيا چگونه ميتوان قص
اخته شده اردوگاه هاييکه بدين مناسبت س هزاران اميد بسوی برادران دينی شان پناه برده اند در  باهموطنانم را که

مرد  و  بر کودک و زن   وچگونه ميتوانم به صفت يک انسان آزاده ، نظاره گر ظلمی باشم کهاست ، در بند ببينم؟ 
  . هموطنم روا داشته ميشود

می  است ،   اخير برکشورم و مردم سرزمينم اتفاق افتادهۀ آنچه در طی سه ده در مورددانم که  يادآوری می قابل    
 آنان گرديده وشمه ای از فداکاری های مبين تا   سرود   و شعر ها  ساخت  ها  نوشت ، داستان تابهاک   بايست

  .گردد بيان واقعيت هاييکه در سرزمين فراموش شده ام اتفاق افتاده است 
شاهد  واقعآ    نظاره گرباشيم و به اميد آنکهبر فراز بام بام ويرانه های کشور مان زيبای صلح را ۀبه اميد آنکه پرند

   .اسالم مرز ندارد و به معنی واقعی  ببينيم که  بودهتن مرز ها در ممالک اسالمیميان برداش از
  

  .انشاءاهللا
  

************  
  
  :پاورقی   

١ – H .W. Bellew , the Races of Afghanistan, Lohore – ١٩٧٩, page ١٥ 
 يونيورستی بک – ٥٥، ص )پشتون ها در پرتو تاريخ(  سيد بهادر شاه ظفر کاکاخيل ، پشتانه د تاريخ په رنا کشی -٢

  اجنسی ، پشاور 
     
     
  
  
  
  
  

 
 


