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  ژورناليزم زرد جنايت ساالر پسند شکر اهللا کهگدایدرنگی بر 
   )»کاروان« مدير مسئول(

                                     
                                                                                                                                         

  : جستار ها ی چند در مورد ژورناليسم و ژورناليست-١
  
ينه ی  باآنکه، بيانی ازژورناليسم، چه مردمی، چه مزدور و يا اجنت ــ همچنان تبيين شخصيت نامه نگار، منجمله پيش 

شفاف يا مکدر اجتماعی و سياسی وی ــ  در خطوط کلی اين نوشتار باز تاب يافته؛ مگر از اينکه در آستانه سوم ماه 
 روز جهانی آزادی مطبوعات قرار داريم ، اين قلم بهتر ديد که به همين مناسبت جستار هايی از منشور آزادی ٢٠٠٤می

  :ن نمايدمطبوعات را برگزيده در ذيل تقديم خوانندگا
 کشور در کنفرانس جهانی صدای آزادی ٣٤     منشور آزادی مطبوعات شامل بندهايی است که توسط روزنامه نگاران 

  . برگزار و تصويب گرديد١٩٨٧ ژانويه ١٨ تا١٦در مورد مشکال ت سانسور در لندن از تاريخ 
ری فدراسيون جهانی ناشرا ن روز نامه و با همکا )WPFC(      اين کنفرانس توسط کميته جهانی آزادی مطبوعات

، موسسات بين المللی مطبوعات ، جامعه مطبوعات منطقه امريکا، انجمن گويندگان راديو و تلويزيون ملی  )FIEJ(ها
  .منطقه امريکای شمالی و فدراسيون بين المللی مطبوعات دوره ای برگزار گرديد

ر کل يونسکو و سازمانهای روزنامه نگاران از سراسر جهان تاييد      اين منشور از طرف دبير کل سازمان ملل و مدي
  .و تصويب شد 

هر فرد حق آزادی عقيده و بيان را دارد و حق مذکور شامل  ) : Article ١٩(  منشور جهانی حقوق بشر ١٩ماده     « 
در اخذ انتشار آن به تمام آن است که از داشتن عقايد خود بيم و هراس نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و 

  :و در زير اين آرتيکل چنين آمده » وسايل ممکن و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد
آزادی مطبوعات مثل يک گردباد است که ريشه های فساد، ساخت و پاخت و قوم و خويش پرستی و انتصاب آنها      «

د دهه در يک کشورريشه دوانيده را از ريشه در آورده در مسند ادارات دولتی، همچنان رژيمهای استبدادی که برای چن
ميدانند، بنابرين سعی ميکنند » مخرب«و»خطرناک«رژيمهای استبدادی آزادی مطبوعات را. و به دور خواهد انداخت

انتشار « و »مزدور«و»تبليغات بيگانگان«و »جاسوسی«به طريقی روزنامه نگاران و روزنامه های مستقل را با مارک
آزادی مطبوعات سنگ بنای هر آزادی ديگر است ، آزادی مطبوعات «حذف  کنند، »توهين به مقدسات«و»دولتیاسرار 

قلم زدن در راه حقيقت و يا گفتن حقيقت بدون زيبا جلوه دادن آن، رنگ کردن و سوء استفاده از «،»کليد دموکراسی است
ی از روز نامه نگاران به داليل ارتباط سياسی که با بعض. آن از اهميت بااليی برای روزنامه نگاران برخوردار است

مسئوالن بااليی دولت برقرار ميکنند ممکن در دام آنها بيفتند و يا به داليل حرفه ويا گذارشات سياسی خود بروکراتيک 
علی و عمل کرده و اخالق روزنامه نگاری را زير پا گذاشته و به خاطر جاه و مقام طلبی و ثرورت اندوزی گذارشات ج

روزنامه نگار می بايستی باديدانتقادی به مسايل نگاه کند ، با ديد انتقادی بکاود آنچه را که . ناقص را به مردم ارايه دهند 
اعتبار يک روزنامه و روزنامه نگار آن در . پنهان است، کشف کند حقيقت را، و گذارش حقيقت را بگذارد جلو ديدمردم

البته پروسه جلب اعتماد خوانندگان مطبوعات . عتماد خوانندگان روزنامه را جلب ميکنندآنها از اين طريق ا. اين است 
عبوری است از مسيری تا رسيدن به قله رفيع روزنامه نگار با اخالق ، روزنامه نگاران با اخالق . مستقل صعب است

 يا جان شانرا بر سر آرمانهای حرفه ای بسيارند  و در کشور های استبدادی اين روزنامه نگاران  اکثرا يا در زندانند و
روزنامه نگار با اخالق هر روز «،»آشکار کردن و يا گفتن حقيقت ارزش مردن در اين راه را دارد«،» خود می بازند

در طريق مطبوعات آزاد بايد دانش را بر بی خبری و جهالت، و حقيقت را بر «،»منتظر اتفاقی در زندگی اش است
   ) ٧٨٢شماره »شهروند«( »تبليغات ترجيح داد
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     از آنجا که مسئله بنيادی سياست ــ که خود بيان فشرده اقتصاد بوده ــ کسب قدرت است، به همين سبب در بطن هر 
چه قدرِت ( فرهنگ ، که باز تابی است از سياست ، ارزشها وباور هايی جای دارند که ناظر  بر مناسبات قدرت ميباشند 

  ).استقرار و يا بر پايیی در حال فروپاشی، 
جريان داشته، ) ارزشها و باور ها(      ژور ناليسم به مثابه ی يکی از رگه های تپنده و پر حرارت در دو مقوله ی فوق

نه تنها نمی تواند ناظربر مناسبات قدرت  نباشد ؛ بلکه جانبدار نيز بوده ، در مناسبات قدرت ــ يا به نفع مردم و يا بر 
منحيث  »کاروان« با همين محک نمايان خواهيم ساخت ، که. مداخله سازنده و يا ويرانگر ، ميداشته باشد ضد آنها ــ 

و زير نظارت و حاکميت امپرياليسم امريکا ،تعهد ايفای  يک تريبون نشراتی در اين مناسبات قدرت ی در حال بر پايی،
 .کدام نقشی را نشانی نموده است

 
  
 
 :»کهگدای«های آقای   زبان لمپن و نوشته -٢
     
 ١٠١ژورناليستها، که در اين اواخر، دو واژه ی فريبنده را پيشوند نام اش نموده ، در سرمقاله شماره» قافله ساالر «

  .ه کرد ره زده، که ميبايست به آن توجـمطالبی را باهم گ »کاروان« اش يعنی» بلندآوازه« نشريه ١٣٨٣حمل 
حث ، نکته های عطف سرمقاله، نقل شده ودر پی آن بر آن نکات درنگی خواهيم کرد، تا     برای جلو گيری از اطناب ب

و بسا تبليغات ميان خالی » شاهــکانی«و » ساالر سازی«، »بنياد بازی«اگر ذهنيت  پاره ای از خوانندگان را هياهوی 
احتماال . ته باشد ؛ به روشــــنايی برسندــ که بخشهای آن در سرمقاله بازتاب يافته ــ مکدر ساخ »کاروان«و فريبنده ی 

  .نقل قولها از مقاله ايشان برای اثبات حقايقی در خور توجه، ممکن خواننده را خسته نمايد ؛ اما مساله ای است اجباری 
، که با ديد نژاد ستيزانه، ناليده، شکايت می نمايد ) آقای کهگدای( ، نويسنده » کاروان«    در آغازين سطر سر مقاله 

شده (!) خود عامل دشمنی فزايی و استبدادگرايی و تهمت بستن و دشنام دادن به دگرانديشان «يگان رسانه در امريکا
  .» ...اند

را دو و دشنام داده و به آن تهمت بسته ، يا نه دو و دشنام و نه هم تهمتی در » کاروان«    اين قلم نميداند که کدام  رسانه 
، که تلخی آن چنين واکنشی را درپی داشته » رهنمودهای کاروان« نقدی داشته بر » يگان رسانه«کار بوده ، شايد هم 

بياندازد، » کهگدای«و يا ساير نوشتار های آقای » کاروان«به هرحال، هر خواننده ی مودب که نگاهی به سرمقاله. است
ينش فرهنگی وی را عميقا جريحه دار خواهد کلمات و جمالت دور از عفت قلم و اخالق نامه نگاری ايشان ، احساس و ب

بسنده شده ؛ اما از ياوه نامه  »کاروان «١٣٨٣حمل١٠١برای اثبات اين مدعا به نقل قول هايی از شماره . نمود 
تنها شماره صفحات و سطر های آنرا درج می نماييم، زيرا که نه عفت قلم ) »افغانستان در چنگال خونين کمونيسم«(اش

در آن کتاب  ی کاغذ اجازه نقل آنهمه الفاظ ناشايست و دشنام های رکيک ومستهجن را که در مورد زن هاو نه پاکيزگ
  .نمی دهد چاپ شده ؛

نه اينکه از ... «؛ » ...کاروان به پيش ميرود توله ها صدا ميکشند« ؛ » ...از حمله شيطان صفتانه بر ديگران...     «
آن « ؛ » ان تنزل شخصيت و سويه از خود نشان بدهند که از پاچه ديگران بگيردنه اينکه چن«؛ » پاچه ديکران بگيرند

 زير ١٦و در کتاب اش مراجعه شود به صفحه» ... از روی دنائـــــت و ... عده مطبوعات نفاق افکن افغانی 
ر  زير عنوان سوم سط١٣٤ زير عنوان دوم، چهار سطر اخير ؛ صفحه١٠٣ ؛ صفحه ١٣سطر» روزکارگر«عنوان
       .  ٧ و ٦ ، ٥  زير عنوان سوم سطر های ٤٩ ؛ صفحه١٧ سطر ٤٣ صفحه ٧ و ٦ ، ٥های 

 زبان از ذهنيت و نگرش فرد به جهان تغذيه ميکند وبا نگرش فردی و اجتماعی انسان پيوندی انکار ناپذير دارد ، 
. ا به طور آگاهانه به کار می بنددفرد ميباشد که آنر... همچنان زبان ساختمان و ظرف اساسی عقايد سياسی، فلسفی و

اشتباهات «: فرويد معتقد است. خواسته ها، احساسها، عواطف و مکنونات درونی خود را به همنوع اش انتقال ميدهد
به بيان ديگر هر اشتباه زبانی و لفظی برمال . نشـانی از وجود يک ضمير ناخود آگاه دارد ) Slips Of Tongue(زبانی

در اين بحث مطرح نيست ، » کهگدای«در مورد آقای » اشتباهات زبانی«؛ اما » ی و واقعی افراد استکننده نيات درون
، نکبت و کثافت را باز سازی کرده آنرا زبان توده )عامدانه(چه وی  خود آگاه و در بسا موارد از روی کين توزی 

مقوله دارد ــ که زبان لمپنی را به کار برد به روشنفکری ــ که ژورناليست جايگاه رفيع اشرا در اين . وانمود ميسازد
در حالی که اينطور نبوده، وی در برابر پويايی زبان می ايستد، در . خيال خودش در انکشاف زبان توده نقش ميبازد 
ش تازه شکل گرفته را به خاطر خود نمايی ورد زبان و يا زبان قلم ا... عين حال که يگان واژه ادبی ، هنری ، سياسی و
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از ايستايی زبان در برابر پويايی آن ــ بنابر عادتی که ازمکالمه ی مبتذل در زندگی گذشته اش ناشی شده ــ . ميسازد 
  .لذت ميبرد ، يا به بيان ديگر عادت ديرينه اش را بيشتر دوست دارد، تا پويايی زبان 

که از پاچه «،»...توله« مثل (نت بار و ناشايست     نويسنده سر مقاله توانمندی ندارد که از کاربرد الفاظ رکيک ، اها
و الفاظ نهايت تحقير آميز در مورد جنسيت زن ؛ مثل » کاروان به پيش ميرود توله ها صدا ميکشند«،»ديگران بگيرد

نوشته » افغانسان در چنگال خونين کمونيسم« بارش» گوهر«که در به اصطالح اثر  ...و».. کپوقانه«،»...خام پاره«
در نگاشته هايش جلو گيری نمايد و از گنداب عادت به مکالمه مبتذل ، که به آن عالقمند بوده، آنرا يکی از  )است

  .مميزات فرهنگی اش  پنداشته و به آن صبغه مردمی ميدهد ؛ بيرون شود
  
 
 :  نخستين عرض زن ستيزی، تعرض به حقوق و آزادی آنان است -٣
      

ی کاروان جای مباهات است که ديگران هم از درسهای کاروان بحيث سر مشق آموخته برا«:فرد پر ادعايی که ميگويد 
، ارضای ذهنيت نرينه )به طور اخص(، نه تنها ازاهانت و تحقير انسان ؛بلکه ازتوهين و فروتر شمردن زن»ميروند

 با استفاده مستمر از عادت تنها آقای کهگدای نيست که به زن به ديده حقارت می نگرد ؛ بلکه هر زن ستيز. مدار ميکند
  . ؛ تحقير ميکند ... های زبانی، زن را با گفتن واژگان شکل گرفته از مکالمه لمپنانه و

    يک ژورناليست، يک منتقد و يا هر نويسنده ای که باشد ، با در نظر داشت ارزشهای اخالق نويسندگی، هيچگاهی نه 
اين حق مسلم و بی چون .  رکيک و مستهجن در مورد زن جاری نميشود از زبان خود و نه از زبان قلم اش چنين کلمات

اسارت کشيده و قربانی داده و در خون و آتش فرو شده ای ما است، که مسببين و  و چرای هر هموطن مصيبت ديده،
اهل و ، چه سرباند های ج» دموکراتيک خلق« مسوولين بربادی و تباهی وطن عزيزشان ــ چه خاينان بلند پايه حزب

وحشی اخوان ــ را شديدا مورد انتقاد قرار داده ، خواهان محکمه و مجازات آنان توسط يک دولت واقعا ملی و غير 
منتـقدان مخفی، نيمه علنی ويا علنی وابسته به شبکه های عديده ی استخبارات و اطالعات روسيه و ( وابسته  گردند

؛ اما چاپ ونشر ) اوری و اسالم نمايی ميکنند ــ بايست تفکيک گردندساير کشور ها ــ که به خاطر اغفال مردم دين ب
الفاظ ناروا وبازاری،آنهم رسوبات گنديده ی آن را در مورد ايـنان ، هيچ فرهنگ متعالی به روی صفحات  رسانه های 

  .  است  که از دربار مايه گرفتهاجازه نميدهد ؛ مگر فرهنگ مبتذل کهگداینوشتاری و تريبون های گفتاری 
 که در وزير سازی و تاج بخشی جـوره ندارد ، تنها به هتاکی و فحاشی زنان مخالفش اکتفا نکرده     آقای کهگدای

حقوق و  را نيز آماج توبيخ تورن اسماعيل گونه قرار داده،» کلفرنيا«محل اقامت اش يعنی » خانم های نواسه دار«،
آن ، همچنان   صبغت اهللا ، ربانی، » مرحله تکاملی« تکاران هفت ثور و ــ که در دودهـه ی گذشته جنايآزادی آنانرا 

مسعود، سياف، حکمتيار، مزاری، خليلی، مال محمد عمر، اسماعيل خان، فهيم و دوستم با جهالت و وحشيگری بی 
  .ــ مو رد حمله تمسخر آميز قرار ميدهد مانند، لگد کوب کرده اند

آزادی زنان و دختران در «به ادامه ی » ای قوم به حج رفته«زير عنوان » کاروان« در همان شماره     آقای کهگدای
آزادی «:به ستايش عجيبی پرداخته می نويسد (!) »در هيچ نقطه دنيا مانندی ندارد«و اينکه چنين آزادی » مکه معظمه

قـول وران چملـک شانـرا زنان اين نيست که حتی زنان فرزند د ار و نواسه دار خصوصا در شبهای عروسی پـشـت و 
لـچ نمايند و در ميــدان بـرآينـد و بـرقصنــد و چشمان گناهکار مردان خود شان و ديگران با هوس نظاره گر برهنگی 

  .»های شان باشد
 که از سالها بدين سو ، از تعرض به حقوق و آزادی زنان لـذت سکرآور ميبرند ، فکر ميکند که با     آقای کهگدای

، ميتواند ذهنيت پس نگرنده ی )اش» حج نامه«در متن (جانيدن فرامين و تدابير سرکوبگرانه در مورد زنان شگرد گن
را بر ضد زنان برانگيزاند و با جلوه های بنيادگرايی سرباند های اخوان ، من جمله ی پاره ای از خوانندگان نشريه اشدين

  .که بعدا به آن خواهيم پرداخت ــ نمايدــ ... اسماعيل خان را متوجه کار و بار اعطای القاب
برای خانمها در محفل سرور و شادی شان يعنی محفل عروسی ــ که ) درپوهنتون »استاد« آن هم(    يک ژورناليست

هن کشور ما ، يباشد ، که در درازنای تاريخ کخاطره بر انگيز ترين ، دل انگيز ترين و گرامی ترين محفل مردم ما م
در اين شب خجستــه با شور و شعف لباسهای دلخواه شانرا می پوشند و به رقص و پايکوبی و اتن ملی مردان و زنان 

می پردازند ــ خط و نشان بنياد گرايانه ميکشد ، به طرز لباس پوشيدن خانمها موافق نبوده به اعتـراض بر می خيزد و 
هم در ميدان ميبرايند و می رقصند ... ن مسن و حتی زنا... «(رقـص را برای خانمهای مسن و جـوان جواز نمی دهد

رقص برای خانمهای جوان هم خوب نيست ، اين مغاير «  در جمله اين را افاده ميکند که) حتی ( يا ) جر(، واژه ) »...و
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ته چنين اعتراض جانبدارانه بوده سرخم کردن آگاهانه در برابر دساتير بنياد گرايان دار ودسـ. » ديـــن اسالم است 
  .، ميباشد...ايتالف شمال و
اش، تا بنگريم که زن ستيزی اش ريشه در آن ايام دارد » نامه نگاری«  يک جا سفر ميکنيم به گذشته یبا آقای کهگدای

، به صورت عمده با بـــروکراتهای طـــراز »کاروان«نامه نگار» نقش«جناب شان از خاطره اش در دورانی که در . 
 سناتور های باصالحيت به خصوص جنبش محصلين در تماس مستقيم بوده  ؛ در يـــاوه نامه اش اول، وکيل های شورا،

  :می نويسد
آقای والـه ، خان صاحب بايان را . يکی از مردان تيپيـک که دوست آقای والـه بود ، خان صاحب بـايـان نام داشت      «

يکبار هم آقای ) تکيه از روشنايی (. لـذت می برديممـی خـنديديم و ما از گـپ ها و حرفهای ویسر گپ می آورد 
همينکه خان . والـــه، خان صاحب بايان را باخود در يک کنفرانس تساوی حقوق زن و مرد در موسسه نسوان برده بود

عجب دنيای شده هـيچ وقـت حــق زن و مرد بـرابـر نمی شود؛ اگر در «:بايان برگشت بسيار عصبانی بود و ميگفت
خاطره نويس، گفتار مستهجن وزن ستيز و شرم آور خان صاحب را ( » ... ـر چندبگويند زن و مرد در شـب روز ه

به چاپ رسانيده که اين قلم به خاطر » خان صاحب بايان و تساوی حقوق زن و مرد« تحت عنوان ٤٩عينا در صفحه 
  ).حرمت به قلم، از باز نويسی بقيه ی آن منصرف گرديد

حضور ميداشت، از ) ولو خصوصی(  يک نامه نگار با تمکين و با آرمان در آن نشستای آقای کهگدای    هرگاه به ج
، نـه تنهــا نمی خنديد و لـذت جنسی نمی برد ؛ بلکه زن » وکيل صاحب شورا «اهانت و تحقير جنسيت زن توسط 

 فرهنگ حرمت گذاشتن به زن، انتقاد ميکرد ستيزی اهانتبار نامبرده را با صالبت  وبا استفاده از هنجار های پسنديده ی
 چنين نکرد ؛ آقای کهگدای. د را برايش توضيح مينمود و از منظر سوسيالوژی پيشينه ی عدم تساوی حقوق زن و مر

و ديگر اينکه خان صاحب بايان ــ که اصال . چونکه گوشه ای از ديدگاه اجتماعی ايشان را تفکر زن ستيزی می ساخت
انتخاب گردد، مامور احصائيه وزارت ) بايان(ــ قبل از آنکه به سمت وکيل شورا از منطقه اش   يکرد تخلص مبايانی
موصوف از لحاظ موضع طبقاتی از . و چند ماهی هم مامور در وزارت تجارت بود) شعبه توزيع تذکره نفوس ( داخله 

از روشنفکران درظاهر غير وابسته را در زمره ی زمينداران و ثروتمندان منطقه شمالی به شمار ميرفت، که برخی 
معلوم نيست تذکار اين خاطره، چه چيزو کدام پــيامی را . کمند عـيش و نوش و مهمـانی های پر مصرف اش بسته بود 

شورای ملی « به خواننده می رساند و خاطره نويس چرا از نوشتن نام ونشان و شغل رسمی ووکيل بودن آقای بايانی در
  . است؟طفره رفته» 
 
  : »دوستی ميان همه مردمان «   نـژاد ستيـزی در قالـب -٤
   

فکر ميکنند ... «: اينک به ادامه ی آن توجه کنيم . در صفحات قبل پرداختيم» کاروان«به بخشی از جمله ی سرمقاله    
در شيرازه های خود کامه و يا مجريان استبداد و اختناق ... که يکی از دژخيمان دوران استبداد امير عبدالرحمن خان

  .»وضد مردمی بيگانه گرای بعدی يعنی کمونيستان و طالبان هستند تا نگذارند کسی چيزی بگويد
باالی » يگان رسانه«آنرا به چنگ آورده ، و به اتکای آن انتقاد » کهگدای«ی است که آقای » حق«    اين چه نوع 

ايشان از ميان رديفی عناصر بومی وابسته به بيگانه و . اسخ ميدهداش را با جمالت آگنده از نفرت نژادی پ» کاروان«
منصوب به مليت، اقوام، عشاير و تبار های مختلفه ی کشور ــ که مسبب انهدام فرهنگ مادی و معنوی ما، به خصوص 

 مساعد نمودند در دو دهه ی اخير ميباشند و شرايط را برای تهاجم و تجاوز دو ابـــر قدرت شوروری و امريکا به کشور
» رژيم غوالن خلقی و سياه دالن طالبی«، »کمونيستان« ــ فقط و فقط مليت پشتــون را انتخاب نموده، زير نام و نشان 

  .آماج حمالت نژاد ستيزانه و نفرت گسترانه قرار ميدهد 
را » م ميان همه مردماندوستی و تفاه«و »برابری زبان ها«،»وحدت ملی«، که گاه گاهی کلماتی ، چون   آقای کهگدای

چاشنی نوشتار هايش ميسازد، نه از روی سطح نگری ، حاکميت وسلطه حاکمان مستبد، وابسته و يا دست نشانده ی 
عمال قدرت نموده و ستم روا اقوام ، عشاير و تبار های کشور اپشتون تبار را ــ که باالی  مليت خودی و هم باالی ساير 

 مليت پشتون بر ديگر باشندگان ی اين سرزمين ی در خون تپيده وانمود ميسازد ؛ )مجموع(هداشته اند ــ حاکميت و سلط
بلکه به طورعمده به تبليغات نفرت گسترانه پرداخته و فرهنگ نژاد ستيزی را  به پاره ای از خوانندگان ناآگاه ی نشريه 

  .به واکـنش های ضــد وحدت ملی دست يازند) پشـون ها(اش الـقا ميکند، تا به هر شکلی که شده در برابر اين مليت
  :نويسنده به اعتراض ناروايش وضاحت داده می فرمايد
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بدبختی ها و سياه روزی ها و بدشگونی های بی شماری که در اين يک قرن وربع نصيب مردمان ما شده در هيچ     « 
  »دورانی چنين نبوده 
شانی امير عبدارحمن خان جالد گذاشته و نقطه ی انجام آنرا در کف  نقطه آغاز استبداد را  به روی پي    آقای کهگدای

 سال بدبختی ، سياه ١٢٥دست مال محمد عمر جاهل ، دو نقطه ی آغاز و انجام را با هم وصل نموده، ميانه ی آنرا 
سطــه گناه وی با اين سف. روزی و بد شگونی بی شماری که در تمامی ادوار تاريخ کشور چنين نبوده  ؛ خوانده است 

واز همين منشای . بدبختی ها و سياه روزی های بيشمار يک قرن و ربع گذشته را به مجموع مليت پشتون نسبت ميدهد 
خود ساخته به برآيندی دلباخته اش ميرسد ، که شدت و ميزان بدبختی و سياه روز ی  اين دوره را با هيچ دوره ی ديگر 

  . قابل مقايسه نميداند
تی ها و سيـاه روزی وحشتناکتر از هر وحشتی را در مسير زمان ديده و آنرا در کتيبه ی تاريخ پرافتخار     مـا بـدبخ

با در نظر داشت جنايت ها و خيانت هايی که از امير عبدارحمن خان جالد تا مال محمد عمر . خويش حک کرده ايم
گران را نيز با خود  ، به صورت مستقيم تبريه ديقصاب انجام يافته، محدود ساختن تمام ادوار سياه تاريخ  به آن دو

، در دوران مـــد نظــر جناب عالی، بنابر درک  تاريخ شناسانه ، سلطنت  متمرکز فئودالی، متضمن آقای کهگدای.دارد
 به  همکاری طبقات حاکمه تمام  مليت ها و اقوام ، به قلع و قمع خلق ما  اشتغال داشته است ؛ اگر باور نداريد لطــفا

نور محمد خان ( شجــره خانواده گی خود مراجعه ، و بيبينيد ، فرمان قتل چـه تعـداد انسانی را  بـزرگ فاميل تان 
گـذرانيده انــد ؟ ،  مگر فراموش کرده ايد فاميل شما  ! مسـوده ، و از توشيــح شاهـانـه )  کهگدای سر منشی حضـور 

ـان بزرگ خانواده نقل ميکردند که گويا مسوده های اعـدام را  شاه در همان گام سالها به خاطر خدمت به شــاه ، از زبـ
اقليت ــ آمده از آنطرف (!) آنچه بزرگ خانواده تان به عنوان نماينده . نخست و حتی دفعات بعدی هم امضا نمی کرد

از کدام می بايست با يک جهان انـدوه  . دريای آمـو ــ الزم ميدانست ، شاه پشتون تبار از تاييد خونبار آن  ابـا می ورزيد
ــ که در صفوف آن اقوام و طوايف سر زمين های اشغال شده ی اروپايی ) الکساندر( ياد کرد ، از هجوم ارتش اسکندر

و آسيايی قرار داشتند وبعد ها در اين سر زمين جاگزين گرديدند ؛ از حمله لشکر گرسنه ، غارتگر و سفاک عرب و 
 ــ ؛ "]شاه دوشمشيره"همانند  [شده» زيارتگاه«ره ، عياش ، بسيار بی رحــم و محيل آن ــ که قبر هايشان سرداران زنبا

؛ از تهاجم اردوی چندين مليتی امپراتور ی انگليس ؛ از تجاوز ... از يورش وحشيان گرسنه و تمدن بر انداز چنگيزی و
شرمانه امپرياليسم امريکا زير پوشش سرکوب مولودات  امپرياليسم شوروی و يا از تجاوز بی سوسيالارتش رهزن 

که !  اش يعنی القاعده و طالبان ، کـدام را با کدامين محک بايست سنجيد ؟ دريغـا » سيا« عجيب الخلقه ی سازمان 
يک اصل .  تاکنون هيچ پژوهشگر  و محقق غير وابسته ، در اين زمينه مقايسه اش را به دست نشر نه سپرده است 

مبنای هر تجاوز ، غارت ، : ی و عقالنی ؛ اما صد ها بار در زمينه ماهيت تجاوز گفته ، شنيده و نوشته  شده که علم
چپاول و تاراج تمامی دارايی های مادی و معنوی ، آشکار و پنهان ، و به بردگی کشيدن مردم ما در کـل توسط 

در » کاروان«اين مقايسه ی عاميانه  و خود غرضانه سر مقالهپرداختن به کـــنه . متجاوزين بوده ، نـه چيزی غير ار آن
و به اين اساس علمی تکيه و تاکيد ميکنيم که . بحث آنرا می گذاريم به مجال ديگر . حوزه نگرش اين نوشتار نمی گنجد 

بر مزيد ( به صورت عمده ريشه هر بدبختی و سياه روزی از  چگونگی ساختار اقتصادی ــ اجتماعی يک جامعه 
عوامل خارجی، چه مداخله غير مستقيم، چه تجاوز که اين ساختار را تکان نداده و يا آنرا واژگون و متالشی ميکند 

آب می خورد ؛ نـــه از استبداد و خود کامگی عناصر )  وساختار اقتصادی ــ اجتماعی ــ استعماری را جايش می نشاند
  .طور کل حاکمه ی منسوب به يک مليت و يا قوم مشخص  به 

    اگر حکومت ها مردمی باشند  يا استبداد گرا ؛ اگر دموکراتيک باشند يا ديکتاتور ؛ اگر سکوالر باشند يا تــيوکرات ؛ 
اگر در برابر  تجاوز و يورش دارای خط دفاعی استوار باشند و يا شکسته ، اين مسايل به هيچوجه مانع تجاوز کشور 

بر خالف، ساختار تقسيم قدرت ( رای ديدگاه های مختلف ايديولوژيک ــ شده نمی تواندهای نيرومند و توسعه طلب ــ ودا
در ).  در درون يک جامعه ميتواند نقشی ارزنده ای در مبارزه عليه متجاوزين و حصول آزادی آن جامعه داشته  باشد

زمامدارا ن مستبد و خود کامه ی چنين شرايط و اوضاع فاجعه آميز ، هيچ منطق و برهانی اجازه نمی دهد که در وجود 
می بايست . آنها با ساطور نکوهش و نفرت نژادی شقـه شقـه شـونـد ... سرنگون شده و دست نشانده ؛ مليت ، قوميت و 

 يعنی استبداد امير عبدالرحمن خان  جالد و وابسته  نمود که از همان نقطه عطف آقای کهگدایبه اين حقيقت  نيز اشاره
ـه اخير از افراد منسوب به ساير اقوام ، تبار ها و عشاير کشور ، حتی فرزندان کسانی که در ميان فرار يان تا قبل از ده

و مهاجرين از آنسوی دريای آمـو فرستاده شدندــ من جمله سرمنشی حضور شاهانه نور محمد خان کهگدای ، محمد خان 
، وزارت » ضبط احواالت ارگ شاهی « همينطور » االت ضبط احو« اردو :  ــ در ارگانهای دولت... جـــاللـــر و

  .امور خارجه ، قوای امنيتی و ساير نهاد های مهم آن  حضور و نقش فعال داشتند 
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    از تره کی ، امين ، گالب زوی ، پنجشيری ، ببرک کارمل ، مزدک ، کشتمند ، نجيب اهللا، دوستم وساير همپالگی 
 و در پی آن تجاوز ارتش شوروی به کشور، آنان را به قدرت رسانيد ــ  تا ١٣٥٧ـور  ثـ٧هايشان ــ که کودتای ننگين 

، مزاری ، خليلی ، محقق ، حکمتيار ، سياف ، فهيم ، عبداهللا ، قانونی ، » قهرمان مسعود«صبغت اهللا مجددی ، ربانی ، 
 آنها را سرمست امارت و صدارت ساخت ؛  ثــور٧ ثـــور هـــزار بار ننگينتر از ٨اسماعيل خان و مال محمد عمر، که  

همگی  شان وابسته به اجانب بوده در ويرانی و کشتار های دسته جمعی و صدها نوع شکنجه و هزاران جرم و جنايت 
اينها همگی به مليت پشتون . عجيب و تجاوز به ناموس مردم بيدفاع و وطـــن فـــروشی به نحوی از انحا دست داشتند 

های مختلفه ی کشور تعلق نژادی ، زبانی ، منطقه ای و مذهبی ... داشته  ؛ بلکه هر کدام به مليت، قوم و تعلق اتنيکی ن
 چه در دولت دست نشانده ويا –  البته آن هايی که تا کنون به حيات ننگين و رسوای شان[داشته ، هيچ يک از اين افراد 

 نه ميتوانند از مليت ، قوم و ] ادامه ميدهند-سی خارج از آن در پارلمان ساخته شده ی استعمار و چه در تشکلهای سيا
اين ها همگی شان مسوول کار و کردار ضد منافع ملی خويش . عشيره ی منسوبه ی خويش به نمايندگی بر خيزند 

  .ميباشند، نه مليت ، قوم ، طايفه و عشيره ی ستم کشيده، اسارت ديده و قربانی داده ی آنها 
ود فروشی عناصر منسوب به مليت ، قوم ، طايفه و عشيره ی کشور، وابستگی و خود فروشی مجموع     وابستگی و خ

و يا به بيان رساتر نماينده های ) حاکم و محکوم ( يکی گرفتن دوسوی متضاد . آن مليت  ، قوم ، طايفه و عشيره نيست 
کم بر سرنوشت مردم مظلوم و در بند افغانستان آموزش ديده ی روسی ، امريکايی ، پاکستانی، عربی و ايرانی را که حا

به . اند، با مردم  يکی گرفتن ، کار ژورناليسم خريده شده و يا اجنـت ميباشد، نه ژورناليسم آزاد، مردم گرا و رسالتمند
اع ژورناليسم وابسته بايد حالی کردکه ، حتی عناصر ملی و دموکرات که در شرايط عاری از هر گونه قيد و بند ارتج

وامپرياليسم توسط مردم خويش انتخاب شده ؛ اما بعد از کسب قدرت حاکمه ــ چه در اوضاع آرام ، چه در حاالت 
بحرانی و تجاوز ــ از انتخاب کنندگان شان بريده و در خدمت منافع بيگانگان قرار گرفته اند ، را نميتوان به مليت ، قوم 

اين مزد بگيران را مورد نفرت نژادی و ... مليتی ، قومی ، عشيره ای و، عشيره و طايفه آنها گـــره زد وخاستگاه 
  .  مواخذه ی مالگونه قرار داد 

در سرمقاله منتشر شده اش تالش می ورزد ارزيابی وبرداشت اش از ستم ملی و حق تساوی باشندگان اين » کاروان    «
از ( نزه از خود غرضی، نفرت نژادی و فرمانبرداری سر زمين  بال زده را پايه علمی و تاريخی داده آنرا مجزا و م

درحالی که اينطور نبوده ، هم خود غرضانه و نفرت گسترانه است و هم فرمانبردارانه، که . وانمود سازد) کدام کشور
 روحيه محبت و عطوفت و« تـــداوم ی رويارويی ، افتراق و از همپاشی مردم اسير شده ی ما را در قالب آذين شده ی 

ی را که امپرياليسم امريکا و دست  » دوستی و تفاهم«همان . توصيـــه مينمايد » دوستی و تفاهم ميان همه مردمان
، اجـيران ايـران ، پاکستان و ...  و قانونینشانده اش کرزی و شرکا ، امپرياليسم روسيه و اجنت هايش عبداهللا ، فهيم

  .عرب سعودی همواره تکرار ميکنند
، هياهو راه انداخته ، » تساوی حقوق بين اقوام و همبستگی ميان آنان«در نقش جارچی » کاروان« نويس     سرمقاله

درحالی که آنچه جـــار زده ميشود طرحهای تفرقه و انشقاق ميان مردم کشور بوده ، که چون ساطور ی بر پيکر خونين 
 در  مقاله دوسال قبل از امروز جناب کهگدای از سروحدت ملی و تماميت ارضی افغانستان کوبيده ميشود ؛ اگر به بخش

زير توجه نماييم به وضاحت خواهيم ديد که ايشان با دو رويی يک منبـر نشينن فرستاده شده از خارج ، در عين زمان 
 بعد تر را  محکوم مينمايد ــ در چند سطر» ...وابستکی های قومی و قبيله ای و زبانی و امتيازات و« که ريــا کارانــه 

مقاله ی عوام فريبانه اش ــ امتـياز خاصی برای يکی از اقوام اين خطه ی ويران کرده شده ، قايل شده آنهارا سر آمد 
و به درستی ميداند که زهر شديده ی اين نظر خا ينانه اش در رگه های وحدت و . ساير مليت ها و اقوام  می شمرد

  . همبستگی ملی چه اثری خواهد داشت
اگـر به پاس جانثاری های مردم آزادهء پنجشير که دو قوای متجاوز يعنی روسيه و پاکستان را با زانو در ...     «

 سال ٢٠و ماليه و محصول دولتی برای ) خدمت سربازی( آوردند و هيچگاهی تسليم نشدند ، از جــــلب عســـکری 
اول » کاروان« ٩٠ شماره ٥امه سرمقاله ، صفحه اد ( »...معاف شوند ، کاری است فراخور پاداش و پايمردی شان

  ،  ) ٢٠٠٢جون
اد مر» مردم آزادهء پنجشير« ــ که خود تحريف گر  واقعيت ها است ــ همينکه می نويسد  ژورناليسم کهگدای
  .ی های روس پرست ميباشدنـاپاکش شورای نظار

راد خود فروخته ، اجنت ، غاتگر ، جنايتکار ، نژاد  چنبر بويناک اين افنويسنده با تر دستی شعبده بازان پاکستانی    
پرست و ميهن فروش را آنقدر پهنا ميدهد، تاخواننده ی نشريه اش دچار آشفته فکری شده سر انجام بپذيرد که مجموع 

 هوشمند در حالی که مردم. ميباشند)شورای نظار( ست ، از زمره ی اين باند پليد اين قوم قليل العده ؛ اما دلير و وطن پر
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و باند » مسعود بزرگ« و واقعيت نگر  افغانستان حساب قوم  شريف پنجشير را از قهرمان خون وخيانت به وطن يعنی 
  .آدمکش اش  کامال جدا ميدانند 

    اين ها خاينين به مردم و کشور ند ، که در دراز مدت در خدمت پالن تجاوز و استقرار  دايمی ارتش گرسنه ی 
شوروی در افغانستان قرار داشتند و به دستور آنکشور  زنجير های خون آلود تانکهای ) سوسيال امپرياليسم( امپرياليسم 

ارتش اشغالگر امپرياليسم امريکا را ــ که از روی پيکر دردمند مرد م بيگناه و بی دفاع مـــا فاتحانه می گذشتند ــ می 
؛ بر عکس مردم با غيرت پنجشير آنها را ننگ )  آن ادامه ميدهند به تطهيرCIA با گرفتن دالر از و کماکان( ليسيدند 

  .قوم دانسته ، همانند ساير باند های اخوانی ، خواهان محکمه و مجازات شان می باشند 
   

  
  :  تا ملی بر ناسيوناليسم قومـی و سـتم ملـی -٥
     
يشتر در مناسبات قومی و خويشاوندی ؛ مذهبی و از مدتی بدينسو شما ری اندک ا ز ساکنين افغانستان هو يت  شانرا ب 

منطقه ای می جويند تا در ناسيو ناليسم افغانی به طور کل ــ که در گذشته هويت ا ش را از مبارزه ضد امپرياليستی 
يعنی جنگ بر عليه استعمار انگليس کسب کرده بود و از همين منشا ميهن پرستی را خــصيصـه ی ذاتـی خويش 

به مفهوم مجموع ( ونکه بدون کمک خارجی و متکی  به مردم بود ــ اين سمتگيری از ناسيوناليسم افغانی ميدانست ، چ
  به بحث تحريک ١٣٥٧ ثور ٧به ناسيوناليسم قومی را در کشور اساسا امپرياليسم روسيه با کودتای ننگين ) يک ملت

 ، پرچمی ، خادی و سازايی و ساير شبکه های و بعد از تجاوز به افغانستان از طريق اجيران خلقی.کننده کشاند
به سمت گيری اين پروسه شکل )  جهادی( استخبارتی اش ، به ويژه عناصر نفوذی آن در داره ها و باند های اخوانی 

که در يکی از جرايد » گرايش به هويت قومی«سيستماتيک و سازمان يافته ای داد ؛ به مثل به چکيده ای از باز تاب اين 
نفوذ احزاب سياسی نظامی در ميان توده ها، استبداد گذشته، فرهنگ نظامی گری و آشنايی «:  شده ، توجه کنيم چاپ 

  .» ...مردم با فنون جنگی ، بستر ساز هويت انديشی قومی در افغانستان گرديد
و ناميمون مرتبط ميدانست ن تر منافع اش را با رشد اين پديده شوم ئ مطممينأ    امپرياليسم جنايتکار امريکا هم که ت

در ( بستر تازه تری برای اين پروسه مذموم فراهم کرد و از همين بستر به مداخله ويرانگر و خونبارش در افغانستان 
ــ ساخته و ) اخوانی( و بعد از آگاهی به اينکه منافع درازمدتش را باند های جهادی . آغازيد) تمامی ابعاد جنگ مقاومت

ت  نمی توانند ، با تمويل و تسليـح خايينان منسوب به مليـ های استخباراتی واطالعاتی اش ــ  بر آوردهپرداخته ی دستگاه
همچنان بعد از .  پشتون درهمکاری باخايينان ساير مليت ها برمجموع ساکنين اين سر زمين بالزده  مسلط گردانيد

، عمدتا افراد منسوب به يک )  طالبان( ی اجيران دومی تجاوزش به افغانستان باز هم بنا بر همين دليل يعنی عدم کارآي
قبال نقش  مجاهد ضد  )   .G.R.U(قوم مشخص ديگر يعنی شورای نظاری ها ــ که استخبارات وزارت دفاع روسيه 

گ سپرده بود ــ را در پيوند تنگاتنگ با خاينان به مليت بزر) »مسعود قهرمان«( دولت کارمل ـ نجيب را به سرباند شان 
پشتون تمويل و تسليح کرده غرض سرکوب ساير اقوام ، به خصوص پشتون ها ی اين دياری غرقه به خون  در خدمت 

  .گرفت 
يکی از فاکتور های مادی رشد ناسيوناليسم  قومی در شرايط تجاوز و جنگ مقاومت وبعد از آن ، پيشينه ی تاريخی 

 به مليت  پشتون  ــ  که مثال بر جسته ی آن امير عبدالرحمن سياست های تبعيض گرايانه و شوينيستی حاکمان منسوب
خان جالد و نادر خان غدار می باشد ــ در واقع امر طبقه حاکمه ی پشتون ، نه کل مليت نجيب ، وطن پرست وبسيار 

  .دلير پشتون ، که آنهم متا ثر از سياست استعماری انگليس در منطقه و افغانستان بود ؛ می باشد 
اله ستم ملی و برخورد نابرابر با ساير مليت ها بر مبنای تعلقات  نژادی، زبانی، مذهبی و منطقه ای در بدايت امر      مس

. مستمسکی شد برای ناسيوناليستهای قومی منحـــط و کمر بسته برای خدمت به ارتجاع منطقه و امپرياليسم امريکا 
»  رهبران سياسی« خميرترشيــده و متعفن ، پيشوايان مذهبی و از همين ) هم(ارتجاع منطقه و امپرياليسم امريکا 

چنانچه بعد ها در دولت های کارتو نيک تعبيه ی ايـــن جنايتکاران وطن فروش را شاهد . ( نظامی شان را ساختند 
  ) .بوديم 

ر خاکسترــ نژاد     رهبران ساخته شده هر يک خويشتن را  مظهر وحدت قوم منسوبه ای خويش خوانده بر آتش ــ زي
در گير و دار ) که اين عمل خاينانه ی شان کماکان ادامه دارد ( پرستی و نژاد ستيزی باروت تفرقه و انشقاق می ريختند 

، به عالوه روشنفکران  اجنت ، که مطابق دساتير داده شده از خارج »کسب هويت باز يافته ی اقوام « به اصطالح  
که از نظر سياسی و (  د نظر اشتغال داشته و دارند ، روشنفکران جبون و منفعت جوکشور، به آرايش باند های مور



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 
 
 

  ٣١از  ٩ :تعداد صفحات
 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد

 maqalat@afghan-german.de 
 

٩

فکری توانايی حل مشکالت اقتصادی و سياسی يعنی  فقر و عقب مانده گی ، پدر ساالری و زن ستيزی ، تيوکراسی و 
عت پرستی و به بهانه های مثل استبداد را ندارند و آن گاهی که کشور بيگانه به خاک شان حمله نمايد به حب بقا و منف

، با استدالل ، بحث و فحص ی به » احيای مجدد« و » بازسازی«،»حفظ تماميت ارضی«،»صلح و ثبات«برقرار ی 
، نيز به اين باند های ) داده خود ها را به تجاوزگر  عـــرضـــه ميدارند » پايه منطقی«اصطالح تــيـوريک ، تجاوز را 

تغيير « ، »نژاد اصيل آريايی « و خط تفرقه افگنانه ی شان ــ من جمله افسانه واهی.  پيوستندوطن فروش و جنايت پيشه
ــ را با زبان شعبده بازان تبليغ نموده ، سياست انقياد و گردن نهادن در برابر متجاوز را رنگ ... و» نام افغانستان

  : شــامــلو  احمــدــاعر بــزرگ ويا به گفت ی شـ. وروغن تازه ای بخشيده به اشاعه آن می پردازند
خطی است که روشنفکران مردمی را در اين سو قرار ميدهدو روشنفکر . آرمان روشنفکر لزوما آرمان انسانی است « 

دو روشنفکر اصيل يهودی ، گيرم در دو . اينشتن و کيسنجر را مثل بزنيم . خود فروخته يا کــرايــه ای را در آن ســو
اشق وار نگران انسان ويکی روسپـــی وار در بستـــر ابــليــس ، يکی نـــگران آينده ی زمـــين و يکی ع. سو ی خط

آديـــنــه ( » ...حرمــت بشــر و يکــی خواهان بی رحــم حاکميت قـــوم خود به بـهــــای نــابـودی همــه آن ديـــگران
   ) .١٣٣٧  ـــ  مـــرداد ٧٢شمـــاره 

 ــ اين عنصر چند بعدی ، ازلحاظ روابط اطالعاتی و استخباراتی اش با کشور ها لطيف پدرامجمله ی      به يکی دو 
جمهوری اسالمی ايران را پذيرفته و در خدمت سياست های مداخله » واواک« عضويت در KGBمختلف  که به دستور

  :گرانه ی آنکشور در افغانستان قرار گرفته ــ در زير توجه کنيم 
اقوام ... « ؛»نـــام آريــــانـــا و خــــراســان بر ای افغانستان مطرح است... افغـانستان يک نـام جعـــلی است . ..    «

 »... اين اســـم را دوســـــــت داشتند و نــــه در ضمير خود آنرا  پـــذيــرفتــه بودند  غير پشتـــــون نـــه 
  )»رسالهافغان«(

م باند های حاکمه ی ارتجاعی، وابسته به امپرياليسم روس و امريکا را از ديد منافع اقتصادی ـ هر دو طيف باال شوينيس
امپرياليسم شوروی و هم اکنون امپرياليسم امريکا ــ سوسيال کشور متجاوز ــ در گذشته ی قريب دونظامی با شوينيسم 

باند های زير فرمان امپرياليسم امريکا  ــ قرار . ..همگون و هم بستر وانمود کرده آرزو دارند هويت زبانی و نژادی و 
گرفته ــ را بر ساير مليت ها و اقوام کشور  تحميل و تطبيق نمايند ؛  مثل تغيير قوميت و نامهای پشتون ها ، به قوميت 

تالف پليد شمال توسط جواسيس روسی  شورای ئتاجک و نام های تاجکی در تذکره هويت پشتون های ساحه نظامی ا
  .نظار به سر باندی معلم  اعطا ، فهيم ، قانونی و امثال آنها 

    ستم ملی بر مليت های ديگر، چه در افغانستان ، ترکيه و يا ايران از وجود ايديولوژی منحيث المجوع و به ويژه 
(  مرکزی حکومت» فرهنگ«و » ايديولوژی«ايديولوژی ناسيوناليستی و شوينيستی هيات حاکمه ناشی نمی شود ، اين 

است ، زيرا يست که عامل اصلی تداوم ستم ملی ن) همچنان حکومت های جالی وطن و در کشور ما داره های اخوانی 
اين يا آن ايديولوژی به هيچوجه قادر . هر ايديولوژی بازتابی است از منافع اقتصادی و طبقاتی معين در يک جامعه

کامال بر عکس ، اين منافع مادی  و اقتصادی است که اشکال . نيست منافع اقتصادی ومادی جامعه را تعيين کند
ايديولوژی  هيات حاکمه را تعيين ميکند و در گام نخست ايديولوژی  وسيله ای است برای به دست گرفتن اهرم های 

  .و در گام دوم نيز وسيله ای است برای دفاع و حفظ قدرت سياسی، و نه يک آرمان در نفس خودش. قدرت
ای ستم ملی، بر خورد متساوی و يکسان  با تمام ساکنين  کشور به مثابه افرادی  دارای حقوق مساوی، در شرايط     الغ

که مسلما پيش شرط ها ی آن ، مبارزه در راستای آگاه نمودن مردم . يک دولت مردمی و غير وابسته ميسر است و بس 
ريسم ــ که در نبود آن تحقق چنين آرمانی را نبايد تمنا کردــ  و شناساندن مبانی دموکراسی و پايه اساسی آن يعنی سکوال

 .  از وظايف بسيار مبـرم ژورناليسم متعهـد و غير وابسته ميباشد ، نـه نشرات وابستـه دستور گير و اجنت
  
                         :            »کهگدای«  تغيير نام افغانستان حرف اول  شوينيسم آقای -٦

  
،  ) ٢٠٠٤ ــ مارچ ١٠١شماره » کاروان«( » ... قرن وربع سرزمين مارا ديگران برای ما افغانستان ناميدنديک «

 )» ... ايجاد برخی کشورها توسط استعمار« زير عنوان ( اين فورمل داده شده به جناب کهگدای را در بحث بعدی 
مرام ( »  را بر ديگران جبـــرا گذاشتند ـــايفــــــــهطــدر قانون اساسی سابق و فعلی نام يک « .  دنبال خواهيم کرد

). همان شماره(» که يک نادرستی روشن است « ) ، افغان ها  به مفهوم پشتون ها ميباشد »طايفه«کهگدای از کاربرد 
 کار .  پشتون می بايد درنگ کرد]از لحاظ تعداد[ به مليت بزرگ» طايفه«در رابطه فورمل دومی يعنی اطالق مقوله 

برد مقوله طايفه به مليت پشتون ــ که از بستر تکاملی طايفه ، همچنان قــــوم عبور نموده و از مدتهای بسيار طوالنی 
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پوهنتون از » استاد«است که به مرحــــله مليـــــت رسيده انــد ــ درک نادرست و شناخت غير منطقی و ناآگاهی آن 
 های جامعه شناختی ، مثل خانواده، طايفه، قبيله، قوم، مليت، ملت و حرکت مفهوم اصلی مقوله طايفه و ساير مقوله

  . تکامل تاريخی مقوله های ياد شده در بستر پرپيـــچ و تــاب جامعه بشری را اعالم ميدارد
  :با هم يکجا مرور می نماييم» فرهنگ سبا « و » فرهنگ کامل «     و حال مفهوم طايفه ، مليت و ملت را در 

   )١٠٤٢صفحه » فــــر هنـــــــگ سبـــــــا « (وابستگی و ويژگی های افراد يک ملـــت. مليت ـ از ع  «    
، تيـره، بخش ای از )دوده(طـــــايفه کلمه عربی است، اسم است موءنث طايف، گردنـده در بيابـان، کـوچ کننده،     « 

   ).٦٨٤صفحه»فرهنگ کامل«(، »ايل 
   ).١١١١صفحه » فرهنگ کامل « (شرعيت، دين، ومذهب، کيش، آيين، پيروان يک دين ) ی کلمه عرب(      ملت

، قوم، همگی جوامع انسانی در يک سر زمين دارای موقعيت جغرافيائی واحد که )ميهن مردم ( ملت در فارسی    « 
يخی و دارای يک سرشت تابع يک قانون و مقررات و بر خوردار از حقوق همانندو دارای يک سرگذشت و گذشته تار

همان (»و منش اجتماعی و دارای يک فرهنگ و يک آداب و رسوم و در نهايت دارای همبستگی معنوی و روحی باشند
  ).» فرهنگ کامل«صفحه 
عضويت درخانواده + ملت بودن، تابعيت، ويژگی های قومی، مجموعه خصايص يک ملت ) مصدر ( مليت     « 
   ).١١١١ فرهنگ کامل صفحه(»ملتی

کادميک مقوله را در اينجا تعريف ی ولو فشره از مفهوم ا» استاد«    قبل از پرداختن به متن، بد نيست غرض آگاهی آن 
اساس و بنياد آن علم را . مقوله عبارت از کلی ترين مفاهيم و معانی ميباشد که در جريان يک علم تدوين  شده: مبکنجان

« تمام شعبه های علوم و فنون از خود مقوله ها يی دارند، مانند مقوله های .  نمايدتشکيل داده، به ارتقای آن علم خدمت 
« ،»ارزش اضافی«، »ارزش«، » کاال«: و در علم اقتصاد. در علم فزيک...و»مدار«،»قوه«، »زفراراز مرک«،»جاذبه

و » تيوکراسی« ،»وریديکتات«، »دموکراسی« :، همچنان در علم سياست...و» کار اجتماعا الزم«، »ارزش مصرفی
از آنجايی که تفسير و پرداختن به مقوله های ياد شده در حوزه بحث اين نوشتار نمی کنجد، ناگزير به همين . امثال آنها

  :نکته ی بسيار فشرده شده در زمينه بسنده ميشود  و آن اينکه
 شکل گرفته طايفــــــه ميداشته باشند مقوله و خانواده هايی که باهم پيوند خونی و اقتصادی  از زيست باهمی افراد      

  وارد کلی ترين مفاهيم جامعه شناختی گرديده است ؛ 
در روند تکامل اجتماعی خود به آن مدراج و ساختاری رسيده اند که تمامی  همينطور چند و يا چندين طايفـــــه

  موده اند ؛ را شامل فرهنگ سوسيالوژی نقبيــــلـــهضابطه هاو ويژگی های مقوله 
 قـــــوموندی و زيست مشترک قبيلـــه هايی دارای مشخصه های مشترک اتنيکی، مفهوم علمی مقوله ی هکذا از هم 

  شکل گرفته است ؛ 
 ــ که عبارت از اشتراک پايدار اقوام ی دارای ساختمان فـزيکی مشـابه ، دارای پيشينه ی مليـــــــتهمچنان مقوله 

ستـه از سرزمين واحد ، اشتراک زبـــانی و حيات اقتصادی و عوامل روانی و يک سلسله تاريخـی مشترک ، برخا
خصوصياتی که در فرهنگ جمعی آنان  بازتاب يافته ؛ ميگردد و تمـامی وجـوه مشخصـه ی مشترک تذکار يافته که 

   مبدل ميگردند ؛ مليـتباهم در ارتباط و اثـر پذيری متقابل قرار ميداشته باشند، به 
و شناخت منطقی آن » محصول ناگزير تکامل ساختاراجتماعی در دوران سرمايه داری می باشد «  که خود ملـتو 

در بستر تاريخ تکاملی اش آگاهی ، پژوهش و بررسی در خور را طلب ميکند ــ بر خالف يکی ، دو خصيصه ی مليـت  
 مشترک را در ساختار خود تداعی ميکند ــ بيشترين که وحدت يک نـژاد دارای ساختمان فزيکی مشابه و اشتراک زبانی

اجزای متشکله مليـت را در خود جا داده و زيست جمعی نـژاد ها و تبـار های گونه گون را در بافت خود به گرمی 
يا به بيان فشرده تر در سر زمين مشترک ، جغرافيای مشترک ، در درون مرز مشخص روابط . پذيرايی ميکند

  .داشته ، حيات و بقای شان راتضمين مينماينداقتصادی معين 
 را مضاعف ساخته به خاطر برانداختن هر چه سريعتر ره  نفرت بسيار شديد نژادی آقای کهگدایفورمل متذک

، حتی در دولت دست نشانده امپرياليسم امريکا ، خيلی ها بی قراری وبی تابی آميخته با هراس » حاکميت پشتون تبار«
ميدهد و چاره عاجل معضله ی نـژادی اش را در تعديل هر چه زود تر نام افغانستان  به آريانا ويا به و اضطراب نشان 

مـی بيند و در به اصطالح ) به جــز افغانستان که چون خاری زهر آگين چشم شانرا اذيت ميکند ( هر نام تاريخی ديگر 
  : اش می فرمايد »بنياد«طرح قانون اساسی توسط 

احيای نام آريانا ما را بسوی جهانی شدن  پيش می برد و ميراث ... «چونکه » ه آريانا تعديل شود نام کشور ب« 
در داخل کشور اگر هزاره است يا ترکمن يا ... « (!) » ...های فرهنگی و افتخارات انسانی ما را بر ما بر می گرداند
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هر گاه با اندک توجه داليل ساده انديشانه ی فوق     »اوزبيک و تاجيک و افغان و نورستانی و پشه ئی همـه آريايی اند
اگر « ( و اگر در مسئلِه  توضيحی جمله ی . در مورد تغيير نام کشور کاويده شود، پوچی آن بالوقفه آشکار ميگردد

ه در باال ، از منظر نژادی بپردازيم نه تنها اثبات اينکه تمام مليت های متذکر) » همه آريايی اند... هزاره است يا ترکمن
آريايی اند هم کار ساده ی نيست ؛ بلکه با نام گذاری قوم گرايانه و نژاد گرايانه که جناب شما در رابطه با افغانستان با 

زيسته اند در آن چوکات بگنجانيد؟  » آريانا « آن مخالفيد چگونه ميتوانيد مليت هايی را که آريايی نيستند  ؛ اما در قلب 
 اين بحث در شرايط کنونی کامال بی مورد و نا روا شمرده  ميشود ؛ زيرا که دشمنان رنگارنگ در هر صورت تداوم

با يک جهان درد ( کشور از ساليان درازيست که به آرزوی نتايج افتراق و تقابل اقوام ، عشايرو تبار های  کشور بوده 
ک را غرض شقه شقه شدن کشور ما، در مرکز و اين تاکتي) و تاسف که تاحدودی به اين آرزوی پليد شان رسيده اند 

و هر گاه از چهار چوب وحدت ملی مساله بر رسی گردد، ما چرا به چندين . سياست مداخله گرانه ی شان قرار داده  اند
ــ که به آن و ساير نامهای ) آريانا(قرن رجعت کرده وحدت ملی را در آنسوی اعصار و در درون واژه ی قديمه ی

از سده ها بدينسو، جهانيان تمامی باشندگان اين سر زمين .  ارج و احترام خاصی قايل هستيم ــ بجوييم سابقه ی کشور
آزاده را به حيث افغان شناخته به هويت شان ارج گذاشته اند، به ويـژ بعد از بيرون ريختن قدرت های استعماری از 

 که و آقای کهگدای. پرستان  و رسيست هااست اد گام گذاردن به قهقرا غرض جستجوی هويت نژادی ، کار نژ. کشور
، نبايد به اشاعه شوينيسم ) که بعدا به آن خواهيم پرداخت ( خوش دارد هويت اش رادر چند مقوله اتنيکی بيان نمايد

 آريايی در فرهنگ سياسی امريکا و کانادا فحش و توهين« :آريايی ،آنهم در امريکا ، بپردازد ؛ مگر بی خبر است که  
» نازی«و» فاشيست«در فرهنگ سياسی امريکا و کانادا و بسيار ی از کشورهای غربی مرادف » آريايی«کلمه .  است 
ملت های «و»حزب گارد غربی«و » کوکلوکس کالن«آريايی گری مرام گروه های  نازی و فاشسيت  نظير. است 
مريکا، بعد از جنگ جهانی دوم، اين گروه ها و افکار عمومی کانادا و ا. است » حزب ناسيوناليست کانادا«و»آريايی

شماره » شهروند«(» سياست و ايديولوژی نژاد پرستانه ی آنها را تهديد جدی برای امنيـت جامعه به حساب می آورد 
   ) .٣  صفحه٨٨٦

يث هواداران  ما با چنين خواست ، طيف قابل مالحظه ای را اقناع کنند و آنان را به حيست تازه انديش    هرگاه شوين
تعديل نام افغانستان با خود همنوا نمايند ، در آن صورت خواست آنها در شرايط آزادی کشور و بنا به اراده ی اکثريت 
نمايندگان واقعی مردم به هر اسم و نامی که تعديل آن  صواب ديده شود ، جای مناقشه نخواهد بود ؛ اما با وجود 

، همچنان ... ، سياف ، خليلی، اسماعيل خانه ی شورای نظار ، دوستم کلم جمعارانی مثل ربانی ، دار و دستجنايتک
به خاطر عضويت ا فغانستان در آن »کهگدای «و ناتو ــ که جناب » سيا«تکنوکرات های قبال پرورش يافته در زير بال 

جزيه افغانستـان را در پی پيـمان تجـاوزی بی تـابی و بی قـراری ا ش را پنهان نميدارد ــ چنين تعديلی خطر جدی ت
  .داشته ، جـز درگيری های بيشتر ميان اقوام ، عشاير و تبار های کشور ؛ دستـاوردی نخواهد داشت 

  
  
   :د برخی کشور ها توسط استعمار و پيشينه ی تاريخی افغانستان    ايجا-٧

   
به ميان آورد که در گذشته فاقد ساختار  استعمار بنا بر مصلحت منافع آزمندانه و دراز مدت اش ، برخی کشور ها را 

يا به بيان رساتر بخشهای از سرزمين ديگران را بريده به ياری . های تاريخی حاکميت  به مثابه يک کشور واحد بودند 
ی » مستقل«عوامل و ايادی سياسی ، اطالعاتی و رسانه ای خود ، ساختار حاکميت را در آن بخشها سازمان داده کشور 

ی نقشه جغرافيه ترسيم نمود ، مثل پاکستان ، يا مردم آواره و پراگنده ی يک قوم مشخص را از اقصی نقاط را به رو
جهان کوچانده به منطقه ی مورد نظرش جابجا کرد ، مثل اسـرائيل که زايـش فـرمايشی آن چون پاکستان مبنای 

يعنی .  رکت جيوپوليتيک عرض اندام کردندايديولوژيک به خاطر اهداف سياسی بود و يا کشور های خليج که روی ح
نياز به ساختمان پايگاه دريـــايی  قوای بحری استعمار انگليس  به خاطر نظارت بر آبهای خليـــج  ، بعد ها تـــيل،  به 

خليج ( بريتانيا عراق را بوجود آورد  ومرز ها کشيد تا بتواند نفـت «: متفکر بزرگ امريکايی نوام چامسکیگفته ی 
. آنرا از چنگ ترکها خارج کند ، چرا که آنها به اين ترتيب بر دريا کنترول پيدا ميکردند. را به دست بياورد ) فارس 

 وجود خارجی نداشت ، ١٨٧٠که قبل از » واتيکان«و يا کشور پاپ يعنی » کــــويت را هم به همين دليل بوجود آوردند
عناصر متشکله ی آن شکل گرفتند ؛ اما مسـاله در مورد کشور ما و سوم اينکه کشور هايی هم بر مبنای فرهنگ و 

عامل تاريخی تشکل يک کشور در درازنای « بدين مفهوم که . افغانستان عزيز ، غير از  کـتگوری سه گانه فوق ميباشد
، و ... ر به وجود آورنده ی آن کشور بوده ، نه چيزی ديگر ، مثل چـــين ، هــــند، افغانستان ، مصــ» تاريخ 
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افغانستــــان هم که هسته درونی آن به قول مورخ دانشمند زنده ياد غبار به  بيست هزار سال در مـدنيت قـره کمر  
و نام هايی که در طول سده ها . در همين بخش خودش را بيا ن ميکند ) . افغانستان در مسير تاريخ ـ جلد اول (ميرسد

و ؛ اما در . نشده  ؛ بلکه ناشی از ضرورت تکاملی اش  در اين راستا بوده است اختيار کرده ، هيچگاه مانع حيات اش 
بهانه ای گرديده بدست دشمنان وحدت افغانستان ، ) به ظاهر(رابطه با کلمه افغانستان و وجه تسميه  آن ،که اين روز ها 

  :شت تا بوق و سرنــای تجزيه طلبی را مثل هميشه ار سر بزرگ  آن بدمند ؛ با يـد نو
به منظـور سهولت تلـفظ حذف شده ــ ) آ ستان ( از کلمه )  آ (    با پذ يرش ا ينکه ، پسـوند مکانی ستان ــ که صورت 

بار ها در متـون  قـد يم و جـد يد به کار ... ) کابلستان ، تخارسـتان و( برای همگان آشـنا و نمونه های تاريخی آن  چـون 
و ؛ اما در مورد کلمه ی ا فغـان ــ که تقريبا .  آن زمينه بيشـتر مکـث نمـايم  نبـاشد تا دررفته ، فکر ميکنيم ضرورت آن

از ربع قرن بدينسو به مثابه خاريست در چشم  تمام قدرت های امپرياليستی و نوکران زرخريد و وابسته ی افغانی آنها ــ  
  :بنا بر ضرورت می بايد اندکی مکث نمود 

در متون قديم تاريخی  به مثابه قومی که در واديهای کوههای سليمان  می زيستند در کتب قديمی  ) افغان(    اين کلمه 
و آثار مورخين » جغرافيای هفت اقليم «  ، »تاريخ سيفی هيروی « ؛ » تاريخ فرشته « ؛ » حدود العا لم « ای چون 

يرودتس و ساير مورخين نامدار،  بار ها و به معروف  ، مثل البيرونی ؛ بيهقی ؛ منهاج السراج ؛ فردوسی طوسی ؛ ه
نوشته ) »طالبان«(  اثرش ٣٢تکرار ياد شده ، حتی احمد رشيد کاوشگر امور سياسی و ژورناليست معروف در صفحه 

از  افغان پشتون های سخن می گويد که در شرق غزنی به سر می ) ميالدی(شمينی و هندی در قرن شـمنابع چ« :  که 
پيکره (  ـل زيســـت آنها نيز مشخص شده است ه عالوه ی ذکر قـــوميت ، محــب» حدود العالم « و ؛ اما در ، » ...بردند
و جادارد که جستاری از ) .  » حدود ا لعالم «   اخير سطر پنجم الی ختم سطر هفتم ٥١ آغاز سطر دوم ، پيکره ٤٨

  :نجانيم گنخستين مقدمه را نوشته در بحث ب» عالم حدود ال« را که بر ) بارتولد ( محقق و تاريخ شناس معروف 
( با جزئيات جغرافيه ئی کمی اياالت افغانستان جديديکه به مولف بيشتر نزديک بود  بيان شده اينکه افغان ها     « 

 عتبی رجوع کنيد به(... تا اين اواخر گمان ميکردند عتبی .  الف در حدود العالم ذکر شده جای تعجب است– ١٦افغانان 
را ذکر کرده  مخصوصا اطالعات راجع به آن ) ا ال فغانيه ( قديمترين نويسنده ايست که  نام ) فصل مربوط به افغانان

 و سه سطر نخست  ٣٢دو سطر اخير صفحه ( » بوده ... قسمت های افغانستان که در آن وقت زير اثر سبکتيگين 
اثـر نويسنده گمنـام هندوستانی قرن  نزده ، » تاريخ درانيان « ستناد ، به همين ترتيب به ا) »حدود العالم   « ٣٣صفحه 

نيز در کتابش  نه تنها در مورد اين قوم و محل زيست آنها معلومات داده ؛ بلکه ضمن بيان  تعلق نژادی » ابن بطوطه « 
و ؛ اما اينکه . ميداند » روپايی هند و ا« آنها به شاخه هايی از اقوام آريايی ، زبان آنها را نيز شامل  خانواده بزرگ 

که بيانگر اسم رسمی ( از چه زمانی  به وجود آمده به ويژه به مفهوم امروزی آن » افغانستان « کلمه ترکيبی 
کشوريست در قلب آسيا ، که از طرف غرب به ايران محاط ، از جنوب و جنوب شرق با پاکستان هم مرز ، در شمال با 

کيلو متر با جمهوريت خلق چين ٨٥ آسيای ميانه هم سرحد و در شمال شرقترين منطقه حدود جمهوريت های تازه بنياد
  . به کار رفته ، نميتوان  به قاطعيت در آن باره حکم کرد ) همسايگی دارد 

، اين نامگذاری را از ... و» حبيبی « ، » غبار « ، » عالمه کهزاد «  با آنکه مورخين و دانشمندان بزرگی چون 
 ١٧٤٧( ميدانند و با در نظرداشت اينکه تاريخ افغانستان معاصر از همان زمان  آغاز » احمد شاه درانی « ن زما

کامال به فراموشی » غوريان « و ابتکار کشور مستقل که در اين خطه که بعد از سقوط )   هجری ١١٦٠ميالدی مطابق 
بال فاصله بايد افزود که در اين تذکر  به هيچوجه (   است »احمد خان ابدالی « سپرده شده  بود از افتخارات جـاودان 

؛ مگر اينکه ) و جهات مثبت ومنفی آن در بين نيست » احمد شاه درانی « قصد ارزيابی تاريخی ازشخصيت و عملکرد 
 «  )  ٨٤(چنين اسمی از همان آغاز بريــن خطه و امپراتوری  گذاشته شده باشد،  با آنکه از زبان آن شاه در صفحه 

 ) ٨٧(و از رابطــه  مليه و ايليه و شجاع الدوله را که از طايف شما ها نيست  ... « : چنين نقل شده  »  تاريخ درانيان 
( » ...  و مملکت هند منقطع و بی بهره است در مالزمت خود مان به افغانستان  بردهيا عالقه و طنيــه  و ملکيـه  ملـت

جای بحث دارد  ، چه در هيچ يک از فرامين و مقاوالت بين المللی آن دوره  ) نايی است روش. تکيه روی کلمات از ، ر
اينکه چرا چنين بوده به .  اسم افغانستان  به صراحت به کار نرفته ، به صورت عمده از قلمرو درانی ياد شده است 

« ، »طاهريان « گزار  ياد ميشد چون عالوه سنت غالب آن عصر که امپراتوری ها به طور عمده به نام خانوادگی بنيان
تشکيل « شايد بتوان عامل فقدان ايده ...  و » رومانتسفها « ، » بوربون ها « و در اروپا » سامانيان « ،» صفاريان 
  .را در چنين کمبودی عمده تر دانست » دولت ملی 

در اولين  ) ١٨٠١(افغانستان در جنوری سال     تا جايی که از اسناد  دست داشته بر می آيد برای اولين بار اسم رسمی 
به امضا »اعتماد الدوله حاجی ابراهيم خان صدر اعظم «به نمايندگی از دولت انگليس  با » سرجان ملکم«قرار دادی که 
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 ماده های دوم ، ٣٤تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس ــ محمود محمود ــ جلد اول صفحه ( رسانيد ، قيد شده  است 
مونت استوارت « و جنرال » شاه شجاع « ضمن معاهده ای که بين  ) ١٨٠٩( به تعقيب آن در سال ) .  و چهارم سوم

تاريخ روابط سياسی ايران و ( نماينده با صالحيت انگليسها ، منعقـــدگرديده  به کار برده  شده است  » الفينستون 
ن روال کار برد اين نام در مقاوالت با انگليسها  ، زمانی و به همي ) . ١٢١انگليس محمود ـ محمود  جلد اول صفحه 

معاهده منعقده بين ( با تحقير تلخيص گرديده است » طايفه افاغنه « ادامه يافته و گاهی هم  بنابر اغراض استعماری به  
ناسخ « نقل از  به ١٨١٢نايب السلطنه در ماه مارچ » عباس ميرزا« نماينده با صالحيت انگليس و » سرگور اوزلی « 

، اگر افغانستان قبل بر معاهده های  فوق الذکر وجودنمی داشت و يا نـام آن در منطقه ) » قاجاريه « بخش » التواريخ  
و ساحات  دورتر  آن مشهور و مشهود نمی بود ، دشمن بسيار محيل و ريوه گر و کين توز  آن چگونه و چرا برای آن 

يا کابل ، يا ) خراسان(  يا استعمال  نکرد ؟ چـرا   در معاهدات عوض افغانستان سر زمين  يک نام ديگر  ابـداع 
بگذار ،  اجنت های استخدام شده دشمن ، مثل لطيف پدرام ها ، کهگدای ها و امثال . را تذکار نداد ... قـــندهار  و يا 

... « ؛ » ...ستان يک نام جعلی استافغان« : آنها، با نشخوار جعليات و الطايالت قالب کرده ی دشمن ، مبنی بر 
، خود و همپالگـــی هايشان را بيشتر افشـــا »... که نام سر زمين ما را انگليسها افغانستان ناميدند١٨٨٠تاسالهای 

   ) ١٠١ کارون شماره«.(نمايند
سه جانبه  بين رنجيت معاهده «     سياست کجدار و مريز آگاهانه ی استعمار انگليس  در کار برد اسم افغانستان در  

، افغانستان  به کار برده شده ، در معاهده تخليه کابل و بعد ها باز هم  انکار از دولت » سنگ ، انگليس و شاه شجاع 
واحـد افغانستان  از آن شگرد های سياسی  بود  که نه تنها  در آن زمـان ؛ بلکه  تا امروز  نيز  عده ای از مدعيـان  

آنها وقتی دولت  افغانستان به قدر کـافی قوت داشت و يا اينکه آنها به . د به درستی آنرا درک نمايند سياست ، نمی توانن
دقيقا مرز های آنرا تعيين و قلمرو استعماری » افغانستان « ضعف دولت مرکزی آگاهی کامل نداشند با کاربرد کلمه ی 

« ـف  دولت  مرکزی تالش داشتند تا در عوض خويش را از آن  تفکيک  می نمودند ، در حالی که هنگام ضعـ
فشاری که ( ياد نموده مانع وحدت آن گردند ) ... وکابل ، قنداهار ، هرات( کشور را به واحد  های محلی » افغانستان

باالی دوست محمد خان واردميشود تا به حکومت کابل قناعت و به فکر وحدت افغانستان نباشد ، در همين راستا بوده 
 -چنانچه هم اکنون  نظر به عدم استقالل افغانستان و ضربات شديدی ناشی از هجوم متواتر قدرت ها استعماری . )است 

 دست نشاندگان امپرياليسم با سنگر گرفتن در عقب اسامی قبلی اين سر زمين اشغال شده دم -شوروی ، امريکا  و ناتو 
سال به اين طرف اسم  ) ٢٠٠(ميزنند و در هر صورت ال اقل از از عدم موجويت افغانستان و کار برد تاريخی اين نام 

رسمی کشور افغانستان بوده  ، از بسا جهات نسبت به اسامی قبلی اين خطه متمايز ميباشد که اميد در آينده اين تمايز  به 
  .خاطر استحکام وحدت مليت ها و اقوام کشور  به بحث کشانيده شود 

ابه يک مقوله کشور شناسی در خور توجه تاريخ شناسان و علمای باستان شناس  قرار داشته و     افغانستان نه تنها به مث
به شهرت رسيده ؛ بلکه منحيث يک واژه ی دارای مولفه سياسی ـ استراتيژيک نيز در ميثاق ها و معاهدات بين المللی 

  .که در پای آن امضا و تعهد سپرده ؛ تسجــيــل گرديده است 
ه در رسانه های گفتاری ، شنيداری و ديداری تصاوير ی از افغانستان چاپ شده و يا اسمی از اين ديار     هرگاهی ک

سلحشوران آزادی پرست برده ميشود ، شماری از واژگان احساس برانگيز و خوش آيند ، مثل شجاعت ، غرور ، 
ری و امپرياليستی مردم اش در اذهان شکيبايی ، استقامت ، وطن پرستی ، همگرايی و هم وندی و مقاومت ضد استعما

و اين را نيز تداعی ميکند که افغانستان  سرزمين کهن تاريخ ومحل اقامت نژادها ، تبارها و اقوام  . متبادر  می شود 
بسيار دلير و جنگاور است که سلطه و حاکميت هيچ قدرت و ابر قدرت روی زمين ــ چه در پارينه روزگاران  ، چه در 

 حاضر ــ را بر نمی تابد ، و نام نامی اش  با شفافيت افاده کننده ی اين امر است  که مردم دلير ، آزاده و زمان حی و
استعمار شکن اش مزه تلخ نخستين شکست مفتضحانه را به امپراتوری انگليس چشانده و اولين کشوری بوده که کسب 

تقالل طلبانه ی ساير ملل اسير و در بند  بر عليه استقالل اش انگيزه و سرمشقی شده برای جنبشها و خيزشهای اس
همچنان اين امر بسيار خطير و مهم جهانی را به خواننده و يا شنونده ی اسم شريف و گرامی اش حالی ميکند . استعمار 

که اين خطه ی نامور زمانی که مورد تهاجم و تجاوز شوروی قرار گرفت ، چگونه دشمن هزاربار قويتر و مسلحتر از 
خودش را در جبهات جنگ مقاومت به شکست های بسيار مزلت بار مواجه ساخت و سر انجام ارتش اشغالگر 

  .امپرياليسم روس را از خاک مقدس اش بيرون ريخت 
    خاطره نهايت اسف انگيز تمامی تجاوزات به افغانستان  به ويژه تجاوز ارتش روس با  کليه ابعاد ويرانگر و 

گست بسيار مفتضحانه ی آنکشور برای ابد با نام نامی و خجسته ی افغانستان گره گسست ناپذير خونبارش ، همچنان ش
را ــ که قدرت عام و تام  KGB نسلما امر فوق رهبرام. خورده است ، نـــه به نام آريانا و يا نامهای پرافتخار ديگرش 
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در . ی سابق می باشند ــ  شديدا اذيت می نمايدحاکمه را در آنکشور به چنگ آورده و در صدد احيای مجدد قدرت شورو
رابط به همين سياست ، که در قفای آن اسارت وغارت ملل  منطقه نهفته است ، به شبکه های پيدا و پنهان سياسی ، 
استخباراتی ، ورسانه ای اش فرمان داده تادر مورد تشکيل  کشور ی  به نام افغانستان در يک قرن و ربع گذشته توسط 

به پايکوبی پرداخته  » کاروان«ول ئبخوان امپرياليسم انگليس که هم اکنون از تجاوزش به افغانستان مس( انه بيگ
و تغيير نام افغانستان به آرياناو بسا تيوری های پوچ ! )  وانمود می نمايد» عامل امنيت و باسازی کشور «تجاوزگر را 

  .ر العده ی پشتون را با ادا و اطوار تاريخ شناسانه تبليغ مينمايد و مزخرف و تمسخر بر انگيز نژادی درمورد مليت کثي
    K.G.B. که به نام و نشان نوين  يعنی سازمان امنيت فدرال روسيه FSBاتحاد شوروی را   عرض وجود کرد ، و 
می د ؛  داغ کرسمکمونيتسميه نمود و تجاوز و جنايت آنکشور را در افغانستان به پای »  هجمهـوری فـدرالی روسي« بـه

پندارد که با تعويض نام پرافتخار افغانستان هم ، مزيد بر اينکه غارت  ، ويرانی ، زندانی کردن ده ها هزار انسان 
مبارز اين وطن و کشتار  صد ها هزار  باشنده ی اين سر زمين ، هکذا شکست ننگين و سر افگندگی اش  در اذهان 

متبادر نخواهد شد ؛ نقش بسيار ارزنده ی مليت  پشتون ــ  در )  آريانا (  به کشور خوانند و يا شنونده ی  مسايل مربوط
شده باشد ــ را در آتيه نيز کمـرنگ و ايجاد زندگی هم آهنگ و ساختار يک  جامعه که بر مبنای برادری و برابری  بنا

شورای «دوستم  و » نبش ملی ج« عرصه رشد و استحکام مواضع تجزيه طلبانه و خاينانه و . بی اهميت خواهد کرد 
را به خاطر تضعيف  و در محاصره قرار دادن  مليت پشتون  و تحکيم ستم ملی از جانب ديگر را در پروسه اش »نظار

  .ساختار حاکميت کنونی ؛ مهيا و مساعد خواهد ساخت
 
   :ايد  تطهير و تبريه سه نماد جنايت ، غارت و خيانت به وطن ؛چه چيز را بر مال می نم-٨
   

نشريه ازبکستان و مقاله نويس مشهور آن » آواز تاجيک«آقای کهگدای ــ که از رابطه ی به ظاهرفرهنگی اش با    
و مضامين تفرقه افگنانه ی آن به نيکويی توام با تشويق ياد ميکند ؛همچنان از » کاروان«، که از »شاه قهار سليم اف«

که وی نيز از نوشتار ها و » راديوی ازبکستان برای افغانستان « نامه هایرابطه اش با شاه قهار محبت زاده مدير بر
 ١٠٣و١٠٢ــ١٠١شماره های( به تمجيد می پردازد » کاروان«مطالب ضد وحدت ملی افغانستان مندرجه ی 

  روس، سياست نشانی شده ی امپرياليسم) ١٠١شماره(»کاروان«ـده   درقسمتی از سر مقاله ــ به خود بالي) »کاروان«
، در راس قدرت دولتی و بخش های » فدراتيف روسيه« قبل از تغيير شکلی شوروی به اش را KGB که عمال _را 

خان اين است که  گناه احمد شاه مسعود و اسماعيل«:   چنين اشاعه می دهد_اساسی و مهم اين جمهوری ها گمارده است 
  »...  کهاينها گناهی ندارند زبيک است ورنهتاجيک و فارسی زبان  استند و گناه دوستم هم اينکه او

» تاج آزادی افغانستان « و يا هم  »بابای آزادی افغانستان « کاروان پيشنهاد ميکند که به احمد شاه مسعود  عنوان «     
از جا در در برابر تجاوز روسيه و پاکستان چون کوه بابا ايستاد و  داده شود چونکه او يگانه رهبر استوار قامتی بود که

 داده شود چونکه وال يات» تاج ترقی افغانستان « و به الحاج اسماعيل خان و عبدالرشيد دوستم  هم نشان  «  ،»نرفت 
  )تکيه از روشنايی  ( »هردوی شان سر آمد ترقی و پيشرفت اجتماعی در افغانستان شده است 

خوانده ای که مزدور ترين ژورناليست  با چنين وقاحت و آيا هيچگاهی ديده ، شنيده و يا !     بلی ، خواننده ی بادرد 
ديده درآيی  حقايق کامال آشکار ؛ اما نهايت زشت و بسيار متعفن را چنين تحريف وواژگونه کرده باشد ؟   چرا نبايد 

 انگيزه  بنا بر_) برايش ( ه اش از خط تبليغاتی داده شده اليست  بنا بر وابستگی های ديــر ينـگفت که جناب ژورن
 فرا تر رفته به مبالغه و گزافه گويی کودکانه  پرداخته است و از _خدمت ی آميخته با کرنش در پيشگاه هدايت دهنده 

آنجايی که موصوف غرق در اعماق مرداب تفکر به خاطر پژوهشی القاب نوين برای قهرمانان مورد نظرش بوده  ، 
» از جا در نرفت « بينيد مسعود را يگانه ر هبر جهاد قلمداد  ميکند که ب.  دچار توهم و تناقص در افاده مطلب شده است

را » از جا در رفتن« اصطالح .( و با اين جمله ميخواهد گريز مسعود از برابر طالبان را از تبليغات دشمن بشمرد
 پليميک روبر تابند و محل  در مورد کسانی به کار می بندند که از معرکه يا از موضع و يا از گفتگو درايرانی ها اغلبًا

به صراحت ميرساند که ساير رهبران ــ به شمول » ازجا درنرفت« و اصطالح »يگانه « واژه ) را ترک گويند 
در اثنای » تروريسم فرهنگی« ترکيب دو واژه ی» مبتکر«و آقای  »از جا در رفتند«اسماعيل خان ــ در برابر دشمن 

در «مورد نظرش مثل اسماعيل خان را در رويايی با دشمن » قهرمانان«اير صفت ذات مسعودش شايد ناخود آگاه س
 تداعی و هرگاه چنين نباشد ، به طور حتم جمله فوق اين معنی را الزامًا. يعنی فرار کرده وانمود ساخته باشد» رفته

  . ی افراد ضـد مليت پشتون از برابر دشمن عيبی ندارد » از جا درفتن«ميکند که 
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» الحاج کلم جم « و » قهرمان مسعود « ختن به دو اجنت کامال رسوا و شناخته شده ی امپرياليسم روس يعنی      پردا
 زيرا که کشتار های ؛ وقت خواننده را تلف می نمايد،شده اندتاج بخش معاصر   که مفتخر به کسب القاب نوين از جانب

 ناموس مردم ، غارت  مال و تصرف اموال غير منقول و دسته جمعی ، شکنجه های عجيب و غير قابل باور ، تجاوز به
همچنان ساير باند های (چپاول دارايی های عامه و هزاران نوع جنايت و خيانت توسط اين دو  و باند های آدمکش شان 

، تمام رسانه های گروهی ، چه  های  تجاوز ارتش شوروی به کشوررا از آغازين روز) جنايتکار و اجير جهادی 
اسماعيل خان ؛ اما اين عنصر تاکنون بيشتر کاويده نشده و از انظار کم و . ی ، چه نشرات افغانی انعکاس  داده اندخارج

  . بيش دور مانده را بايست به بحث کشيد ، ولو مختصر 
ه ايران ، يعنی اسماعيل خان  صرفا مراجع ی از اطناب کالم در مورد اين شخص وابسته به  واواک    به خاطر دور

مال محمد عمر يا اسمعيل خان ؟ خلق بر سر دو راهی انتخاب از « ( خاوری زير عنوان . ميکنم به نوشته ی آقای  ع
ارگان نشراتی اتحاد مبارزه برای دموکراسی »  مـوج   « ٢٠٠٣  ماه جون - ١٤مندرجه شماره ) » بـد« ميان دو 

حقوق «( وان جدا گانه ، چاپ شده، قبل از نخستين عنوان  پيکره  ، هر يک دارای عن٦مردمی در افغانستان  که به 
  : می نويسد)  »بشر

هنگاميکه اسمعيل خان در بند طالبان بود ، دو يا سه نفر از روشنفکران هرات از آلمان برای رهائی او کميته ايرا     « 
از محدوده شناخت شخصی  دو يا ... تشکيل داده بودند ؛ اما اين کميته » کميته دفاع از جان اسمعيل خان« تحت عنوان 

مردم هرات مانند سرزمين های ديگر بين خايـنين ملی مانند اسمعيل خان و قهرمانان ملی مانند ... سه نفر فراتر نرفت
آنهائيکه صادقانه برای آزادی آنها مبارزه کرده اند ،  خط درشت کشيدند و اين خط تا اروپا و امر يکا هم کشيده شد و 

کميته ... وقعی نگذاشت» کميته دفاع از جان اسمعيل خان «نين ملی مانند خود اسمعيل خان ديگر هيچکسی به بجزء خائ
نه تنها داوری نويسندگان و ژورناليست های ميهن !  بلی ، آقای کهگدای( » در همان حالت نطفه ای اش از بين رفت 

ن فروشده ی ما در مورد جنايتکاران و خاينان مثل   تمام مردم ی در آتش و خو قضاوتپرست  و غير وابسته ؛ بلکه
 چنين - مثل شما - اسماعيل خان ها ، دوستم ها ، مسعود ها و امثال آنها و همينطور  هوا داران آگاه و قلم بدست  شان

  ).است 
دير باور  چگونه بعد از نصب اسماعيل خان به حيث امير هرات تعداد روشنفکران «خاوری بر مال ميسازد که .     ع

آنها پس از آن که امير صاحب را از نزديک ديدند که  او چه جانوری است  چه انديشه . از آلما ن به زيارت او شتافتند 
عقب مانده و ضد ترقی در ذهن او حاکم است ، هرات را ترک گفته و پس خود را به آلمان رسانيدند و نفس راحت 

که (  حقيقت را ميدانند آهسته آهسته دلسرد  شده اند و به استثنای دو سه نفر شان اکنون که آنها واقعيت را ديده و. کشيدند
اين استنتاج عملکرد منطقی انديشه امير صاحب است که اورا به همين صورت از خلق جدا ). وظيفه دارند دلسرد نشوند
ير صاحب دفاع کنند ؛ مگر اينکه امروز روشنفکران با آبروی هرات جرائت نمی کنند از ام. و به انزوای کامل ميبرد 

  ».خيلی پر روی و بی حيا باشند 
در نيويارک ، » نظارت حقوق بشر«در ماه دسامبر سازمان «اضافه ميکند که » حقوق بشر«    نويسنده در زير  عنوان 

 گذارش از در اين. به طبع رساند » اسمعيل خانی« صفحه ای را از ستم و نقض حقوق بشر ٥٧لندن و واشنگتن گذارش 
، » استبداد احجاف و اعمال وحشيانه وی صحبت ميشود که حتی در زمان طالبان به اين حد و اندازه وجود نداشت 

می بيند در بسا موارد اذيت و ) حتی راننده تکسی ( پوليس اسمعيل خان زنان و دخترا ن را که به تنهايی با مردان «
ی الفور به  شفاخانه برای معاينه  ميبرند و در صورتی که ازدواج نکرده باشند آزار داده و زندانی ساخته اند ، زنان را ف

کنترول و مداخله مقامات حکومتی در تمام ابعاد زندگی زنان و « . » ، بايد داکتر تصديق کند که باکـــره است يا نه 
از » نظارت حقوق بشر« زمان  ی ممانعت مينمايند نيز در گذارش رسمی ساحتی زنان را از شنيدن موسيقـدختران که 

 دختر ٦٤خاوری تاکنون يکسال سپری شده ، دراين مدت اضافه از . از نوشته ع( »  طرف خانم نــــف درج شده است 
وزی رقت انگيز ــ تبارز داده اند پرست و تجزيه طلب ــ با خود سـواکنش شانرا بر ضد اسماعيل خان  زن ستيز و نژاد 

  :يگر از نوشتار خاوری را غرض آگاهی بيشتر خواننده ی پژوهشگر پيشکش می نمايم اينک چند  جستار د). 
اسمعيل خان بعد از آنکه  بواسط امريکائی ها بار دگر بر قدرت تکيه زد سيستماتيک کوشيده  : يک ضد پشتون « 

پشتونهای هرات که در آنجا حد اقل دو  . پشتون ها يعنی طالبان طا لبان يعنی پشتون واست که مردم را متقاعد سازد که 
نسل را زندگی کرده و با تاجيک های هرات خون شريک شده و خود را مانند مردم دگر آنجا ، هراتی ميخوانند و حتی 

« بسياری از آنها زبان پشتو را فراموش  کرده و دری را به لهجه هراتی  صحبت ميکنند اکنون بواسط اسمعيل خان و 
  .» اش مور د ستم و آزار قرار ميگيرند » یجمعيت اسالم
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او .  مردم تاجيک را دامن ميزنند  و اسمعيل خان قدم بقدم دشمنی ميان پشتونها ی نواحی هرات : يک نفـــاق افگن    « 
اگر چند اسمعيل خان هزاره ها را افغانستانی و شيعه ها را . در اين رابط از  هزاره های مهاجر نيز استفاده ميکند

مسلمان نمی خواند  و بار ها به هزاره ها که از استبداد جمهوری اسالمی  ايران فرار کرده و به افغانستان آمده و به 
» اگر شما مسلمان شويد ، بشما زمين ميدهيم که برای خود خانه  آباد کنيد « :  امير صاحب پناه برده ، گفته  است که 

  »برادران مسلمان ميخواند«تون در ميان می آيد ، آنها را ولی هنگاميکه مسئله سرکوب کردن  مردم پش
جمهوری اسالمی ايران   او در همان زمانيکه شيعه ها را کافـــر و مشـــرک باهللا  ميخواند ، خودش برا ی    

در هرات را در خدمت جمهوری اسالمی قرار داده و بدستور »  جمعيت اسالمی«   و تمام دسته جاسوســـی ميکرد
  محاصره و افرا د جنگجو ١٣٥٩ – ١٣٥٨وری اسالمی ايران ، جبهه ميهن پرستان و انقالبيون هرات را در سال جمه

و انقالبی آنرا دستگير ، بعضی را خلع سالح و از صفوف جنگ ميهنی اخراج و برخی را زنده تحويل دستگاه اطالعات 
  .»  شکنجه شده و حتی زمانيکه آزاد شدند ، معيوب شده بودندمدتها ی طوالنی... ايران داد  که در آنجا بسياری از آنها 

و » خليلی«و » محقق« او مسلما که هزاره کارگر و دهقان ، جوالی و حمال را کافــــر ميگويد ولی وقتی با     « 
و » برادران مجاهد«خوانين و زمينداران و تجاران بزرگ هزاره که مانند خود او هستند ، روبرو ميشودآنها را 

  . » .خطاب ميکند » مسلمانان مبارز«
امير صاحب از زمانيکه بر سر قدرت آمده دهها بار بهانه تراشيده و بجان پشتون ها لشکر کشی نموده و دهقانان و     « 

ايشان مانند همپال ازبکش آقای  عبدالرشيد دوستم ، دهقانان و . چوپانان بی دفاع پشتون را  به آتش بسته است 
  .»مورد چپاول وغارت قرار داده است)  زيرا به زور داران آن ، دو قدم تعظيم ميکند ( ن پشتون را زحمتکشا

اسمعيل خان با آنها . در هرات دهها پوسته نظامی امريکايی تاسيس شده است :  شير خـانه ، روبـــاه بيرون     «
مانگونه که عقيده و باورش حکم ميکند ، زنان را از او ه. او فقط بر زنان قوانين شرع را تطبيق ميکند. هيچکاری ندارد

او از تــــرس به سرباز امريکايی هم لبخنـــد چاپلوسانه می زند ولی ... تعليم و تحصيل باز ميدارد و بجرم گشتن با مرد 
د جنگيد  ولی فقط بر ضد روسها از خو او بر ضد متجاوزين روسی . با هموطنش مانند يک فاشيست رفتار ميکند

بوده است نه حس وطن » سيا«حرکت وطنپرستانه نشان داد واکنون معلوم ميشود که آن کارش نيز بخاطر حقوق  
  . »پرستی

خلق  افغانستان در جهنم . بايد آستين ها را باال زد  و دست بکار شد « : خاوری اين جمله آمده . ودر پايان نوشتار ع
  ).    ه ازــ روشنايیتکي. (»استبداد اين امير صاحب کباب ميشود 

فعاليت علنی سياسی در «  از کابل اطالع داد که BBC رسانه های خبری من جمله ٢٠٠٤در اواخر ماه جوالی 
هرات معادل خود کشی سياسی پنداشته ميشود ، اين يکی از عبارت های  است که در گذارش مشترک دفتر نمايندگان 

نستان پيرامون وضعيت حقوق سياسی مردم اين کشور بازتاب يافته است ملل متحد در کابل و کميسيون حقوق بشر افغا
«.  

شما ، آنقدر زياد » تاج ترقی «     جناب کهگدای مجموعه کارنامه های سياه جنايت و خيانت  به وطن اين به اصطالح 
يکجا به اين خبر بگذار يد، .   و فزون از شمارش است که ، حتی نمی شود شاخص ترين آنرا در اين بحث  کنجانيد

  :جالب و سوال بر انگيز  که از طريق رسانه های خبری پخش شده توجه کنيم 
 ١٦، به تاريخ )KGBبخوان جالد و عضو اصلی ( فضل الحق خالقيار آخرين صدراعظم رژيم داکتر نجيب     « 

منتقل و به خاک سپرده شد  جوالی به زادگاهش ، شهر هرات ، ٢٣جنازه خا لقيار. جوالی در کشور هالند در گذشت 
( روسای ادارات دولتی .) بخوانيد بيشترين آنها در رژيم داکتر نجيب ميليشای خــــاد بودند ( شماری از مقامات محلی 

بخوانيد مال های پرورش يافته ی خاد ( ، روحانيون ) بخوانيد مشتمل بر عوامل خاد و اطالعات جمهوری  اسالمی ايران
بخوانيد پوليس های لباس ملکی  اسماعيل خان که با زور و تهديد ( ، تعدادی از شهريان هرات ) ايران» واواک«و 

به همراه گارد تشريفات نظامی در ميدان  هوايی هرات از )  تعدادی از شهريان هرات را به ميدان هوايی  منتقل نمودند 
  .» چندی هم والی هرات بود خالقيار قبل از اشغال کرسی صدارت. جنازه خالقيار  استقبال کردند 

 که تا زمان دور انداختن ببرک ميهن فروش از راس دولت KGB از اعضای ی    بلی خواننده ی با دقت ، خالقيار يک
. ، در راستای پالن تجاوزی شوروی به افغانستان فعاليت های استخباراتی مخفيانه داشت  )KGBتوسط ( دست نشانده 

« به گفته کهگدای(  ــ به سمت والی هرات مقرر گرديد و بعدا منحيث صدراعظم KGB در رژيم نجيب اهللا ــ توسط
گرباچوف پوششی بود » مصالحه ملی«در ماهيت امر يک بعد سياست . دولت پوشالی گمارده شد) » ت وزيرنخس

 در  _شدهاز انظار پنهان ساخته _  استخباراتیجازدن چنين افراد » شخصيت ملی«جلوه دادن و » بی طرف«غرض 
  .  دولت پوشالی
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 ١٩٨١ اسماعيل خان ؛ مگر به خاطر ندارد که نجيب جالد چگونه شماری از مبارزين جنگ مقاومت  را که درسال 
در شهر هرات محاصره شده بودند ــ با آنکه به اثر خواست های مکرر دولت پوشالی تسليم گرديدند ــ ؛ولی بال فاصله 

 ٢٧٥ و ٢٥٨صفحه » درافغانستان چه ميگذشت« جنرال ماريف ( دور به قتل رسيدند سه صد تن آنان به امر نجيب مز
و هزاران مورد ديگر از شکنجه ، زندان و اعدام های دسته جمعی هراتيان غيور و وطن پرست که به )  نقل به مفهوم –

 آنهمه خون و خيانت ، جنايت و  چطور توانست که، اين تافته ی جدا بافته ،دستور اين خاين ملی انجام شده ، خالقيار 
ی صدارت و در پی آن به کرس ، کشتارهای دسته جمعی همشهری هايش را نبيند و کرسی واليت هرات را بپذيرد

از بمباران ( ی ميتواند با ديده درآيی و چشم سفيدی بگويد که در تمام تصاميم ضد منافع کشور اعظمی تکيه نمايد ؟ کــ
 تا تاييد و تصويب و امضا در پای تمامی مقاوالت و قرار داد های ضد  ،ا و شهر ها گرفتهجبهات، قريه ها ، قصبه ه

، خالقيار صدر اعظم، شريک جرم و  ) ... و شوروی و ساير پروتوکولهای بين المللی-ملی و اسارت بار افغانستان 
  . نبوده است )حزب اش( جنايت نجيب جالد و باند وطن فروش

  مبارزين ١٣٥٧يی با حرمت و رسمی از جنازه يک اجنت بلند مرتبه ی روس ، اين نظر سالهای     بدينگونه پذ يرا
 با مشاوران شوروی ارتباط  نزديک داشت ١٣٥٧ ثور ٧تورن اسماعيل در جريان کودتای « آگاه هرات  مبنی بر اينکه 

يا ( چند بعدی اسماعيل خان را بار ديگر مورد بازنگری مردم هرات و آگاهان سياسی کشور در مورد شخصيت» 
 مان اطالعات جمهوری اسالمی ايرانمردی به ظاهر فرار کرده از چنگ طالبان و مخفی شده در زير بال و پنجال  ساز

  .  قرار داده است ) دارد. F.S.B ، که خود روابط تنگاتنگ با سازمان امنيت فدرال روسيهواواک
يعنی استقبال ، شد که اين تازه ترين عمل نهايت ننگين و ضد ملی اش     اسماعيل خان درهيچ صورتی قادر نخواهد 

رسمی ، پرحرارت و با مهابت از جنازه صدر اعظم دولت دست نشانده ی شوروی را ــ که هميش مدعی جهاد عليه آن 
 پنهانی اسماعيل و علت استقبال رسمی از جنازه خالقيار نميتواند که بيانگر روابط. دولت بوده  ــ توجيه منطقی نمايد

  .  روسيه کنونی نباشد FSB سابق و KGBخان با 
 در شرايط بحرانی و جنگهای داخلی که مناسبات آرام و زيست باهمی جامعه ديگر گونه ميشود  ، ويادر حاالت و 

( اوضاع ناشی از تجاوز خارجی و جنگ های آزاديبخش عليه تجاوزگر ، و يا اشغال و بر پايی دولت دست نشانده 
که بافت جامعه دستخوش تغيير ميگردد و استعمار اليــــه های اجتماعی  ــ از لحاظ ) همانند دولت افغانستان و عـــراق

گاهگاه جرقه ی روابط بسيار پيچيده و  درهم . ــ را بروفق منافع اش جابجا مينمايد... اقتصادی ، سياسی ، نظامی و 
فرهنگی، من جمله ارزشهای مذهبی و عنعنوی ، ضرورت های اجتماعی ، تنيده  و مرموز جاسوسی بنا بر مالحظات 

سياسی ، نظامی استخباراتی ، يا از روی تصادف ، يا از روی بی مباالتی و يا عمــــد برای خودش روزنــــه ای پيدا 
 حتی (د و متخاصم نموده به بيــرون می جهـــد و بر مناسبات و ارتباطات پنهانی و نا پيدای دو جهت به ظاهر متضا

 پـــر تـــو می افگند ؛ سر انجام جهت قبال بر مال شده ، طرف ناپيدا و مخفی مانده را  به ) بعد از نبود يک جهت بعضًا
  . مثابه همطراز و همگون خويش علـــنی و هـــويدا  مينمايـــد 

يب بانی ، که خود ادامه ی دولت نج    سپردن کرسی وزارت خارجه و صدارت دولت وابسته ی روس به رهبری مال ر
غفورزی در آغازين روز های تجاوز ارتش شوروی  به افغانستان ، به سمت نماينده ( بود ، به عبدالرحيم غفورزی 

؛ مگر مطابق پالن ل متحد در نيويارک  اعزام گرديد خاص ببرک کارمل وطن فروش غرض سخنرانی به سازمان مل
KGB پ زد و با اين شگرد به حيث پناهنده ی ملل متحد  اوز ارتش شوروی به افغانستان گــتج در تاالر ملل متحد عليه

؛ . ) در امريکا اقامت گزيده به فعاليت سياسی و اطالعاتی در جهت منافع امپرياليسم شوروی در آنکشور مشغول گرديد
 ،  گلم جمع رشيد دوستم KGBه اجنت ب» خالد بن وليد«و»فاتح کابل«اعطای نشان و رتبه بلند نظامی  و القابی چون 

، مثالهای اند در  ... توسط صبغت اهللا مجددی؛ قرار داد آتش بس احمد شاه مسعود با قوای اشغالگر امپرياليسم شوروی و
  .زمينه اين امر بسيار مهم و خيلی ظريف 

، مزاری ، سياف ، محقق ،  بگذار اولتر از همه خدمت جناب تان عرض شود که حکمتيار ، ربانی     جناب کهگدای
خليلی ، صبغت اهللا مجددی ، مال محمد عمر ، قانونی ، فهيم ،عبداهللا ، اسماعيل خان ، بخصوص احمد شاه 

 نمـاد های جنايــت، غـارت و خيانـت به وطـن می باشند ؛ اما  تمامًاو امثال آنها ،و کلم جمع دوستم » قهرمان«مسعود
را نه تنها تطهـــير و تبـــريه کرده ايد ؛ بلکه القاب چون )  اسماعيل خان ، و دوستم مسعود ،( شما سه تن از اينان 

روی همين . را نيز پيشوند و پسوند نام نامی شان ساخته ايد » تاج آزادی افغانستان « ؛ » بابای آزادی افغانستان «
ن هنجـار ارزيابی شده و نسل جوان امروز در در چنبر  اي، ملحوظ رابطه مستقيم ، يا غير مستقيم تان با اين سـه تـن 

پرتـوی  اين جـرقه ی بيرون جهيده ، پی به روابط پنهانی شما با مرکز و يا مراکز خارجی اين جنايتکاران و وطن 
آن زمانی که شما از امتيازات ، اگر چه اکثريـت مبارزين مسن و جـوان  دهه ی چهل . فروشان وابسته ، خواهند بـرد 
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ضبط « به فعاليت سياسی و استخباراتی يعنی جاسوسی برای » خبر نگار کاروان « برخوردار بوديد و در قالبدربار 
  . برداشت و شنـاخت منطفی از عملکرد های آن ايام تان دارند ،اشتغال داشتيد » احواالت 

  
  : دشمن سکوالريسم  ژور ناليسم کهگدای-٩
   

 ای هم جلب "زير مقاله"بعد از سر مقاله کوتاه ،  ) ٢٠٠٣ اکتوبر – ٩٨ شماره( » کاروان« در ستون اختصاصی    
به عالوه ی اينکه مطالب تحت ) »جدايی دولت از دين خيال است و محال است و جنون«(توجه مينمايد تحت عنوان

نگارنده ، ه شکل گرفت»  کاروان«عنوان فوق  به سفارش کدام نهاد ، يا شبکه ی تمويل کننده ی حوايج روز مره ناشر
را نيز در نظر داشته ، حتی به خاطر خوش ... خود لبخند رضايت بخش سر باندهای اخوا نی ، مثل اسماعيل خان و 

خدمتی به آنان در متن بحث بی اساس اش از کاربرد مقوالت سياسی  ، مثل دموکراسی  ، سکو الريسم ــ که دراساس 
ی به چشم آنان فرو می رود ــ نيز خود داری کرده وکوشيده به بر محورهمين   مقوالت می چرخد ، و چون خنجر

اصطالح نبوغ بی همتايش را در ساده سازی مسايل  پيچيده ی سياسی و افاده مطلب به زبان عاميانه تبارز دهد، تا 
. نه فرو برد مفتخر به القاب نوين اش ــ هم راه با وارثان خورد و ريزه شان ــ را در بهت و تحسين کودکا» قهرمانان«

  :به هر رو ، بر ميگرديم به بخشهايی از اين مقاله جهادی پسند
تمدن « در چند هزاز سال قبل سخن به ميان آورده ، در پی آن به ستايش از» باور های ايمانی آريايی ها«    نويسنده از 

ار و پود و رگ و خون ما عجين شده پا به دنيای آريايی ما نهاده باور های معنوی در ت« پرداخته که » درخشان اسالم 
و  و اينکه مردم ما در مقابل تجاوز روسهای کمونيست  وچاکران خلقی و پرچمی شان مردانه ايستادند و دو مليون شهيد

  . » دادند همه و همه ناشی از باور های پا بر جای اسالمی ما بود ... 
در » پـابرجـايی و مقاومت «  بخيه زده ــ آيا نمی داند که را به نام اش) داکتر(نويسنده ــ که شبکه ای درجه علمی 

  .برابر تهاجم و تجاوز و حمله از سرشت انسان آزاده  بر خاسته ، نه از دين و باور های ايمانی و تعبدی  شان 
 بود، آنهاهنوز شکل نگرفته» باور های ايمانی«    تاريخ تکامل انسان شاهد است که انسانها ی اوليه که تفکرات و

نيز در برابر ) حيه(نه تنها انسان ؛ بلکه هر جسم ارگانيک . دربرابر تهاجم و حمالت دشمنان شان به دفاع بر می خاستند
حمله ، به خاطر حفظ بقايش واکنش سريع يا بطی نشان داده از زندگی جفت ، چوچه و بچه  و النه و آشيانه ی خود به 

  . دفاع بر ميخيزد 
شوروی از ساخته » کفروالحاد«مردم افغانستان در برابر »  اسالم و باور های پا بر جای اسالمیدفاع از«    تيزس 

بود ، تا جنگ مقاومت مردم ما را  بر ضد تجاوز شوروی از متن » سيا«های ذهنيت سازان  و توطئه گران سازمان 
 آن سازمان را بر گرده جنگ مقاومت ملی ـ دمکراتيک آن تهی سازد ــ که ساخت ــ و رهبران جهادی پرورش يافته ی

جنک مقاوت مردم ما به خاطر رفع و طرد و بيرون . ثر و افسوس که چنين هم شد أما سوار نمايند ، که با يک جهان ت
،  »سيا« که به طرق مختلف توسط  _ به گونه ی خود انگيخته و در نبود رهبران واقعی مردم،راندن تجاوزگر 

  . » باور های پا بر جای اسالمی«ه  نــ؛برپا گرديد  _ند  از بين برده شدISIخادو
؛ در جنگهای آموزنده وافتخار آفرين مردم ی ) الکساندر (     درجنگهای مردم آزادی پرست ما  عليه هجوم اسکندر 
ند باد  و توده های زرتشتی مذهب ما به قيادت سـ]رتبيل ها  [ برهمن و هندوی ما تحت رهبری مدبرانه ی کابل شاهان

 ، بسيار بی جومنفعت محيل و غارتگر ، شهوت پرست و عليه سرداره های امثال شانو ، سيس ها ها ، آذرويـه ها 
" که گور های شانرا در کشور ها مفتوعه برای مردم [ اعراب باديه نشينانسان ، يعنی   قاتل مليون هارحـم و 
که ، مثال  بيش ( ی اروپا بر ضد سيطره ی امپراتور ی عثمانی  ؛ در جنگهای آزاديبخش خلق ها ] ساخته اند"اهزيارتگ

؛ در جنگهای پيروزمندانه ی مردم  شجاع ويتنام عليه  تجاوز  استعمار فرانسه  و ) از نيم مليون ارمنی را به قتل رساند
ر جنگهای سلطه بر انداز امپرياليسم امريکا ؛ در جنگهای آزاديبخش تـوده های چين  عليه جاپان و امپرياليسم امريکا ؛ د

کجا بود ؟ در » باور های پا بر جای اسالمی « اروپاييان بر ضد فاشيسم و نژاد پرستی نـازی ها ؛ ) به صورت عمده(
تمام جنگهای استيال گرانه  تاريخ و جنگهای استعماری  کنونی فقط و فقط قانون حـفظ بقاسـت  که حکم  ميراند و اجازه 

و ارزشهای مادی و معنوی انسانها ــ که باورهای دينی جزء آن اسـت ــ ذريعه دشمن به يغما برده نمی دهد ، داشته ها 
  .  و يا لگدکوب گردد،شده

»  سند داخلی پنتاگون در باره گرداب عراق« آلمان در مورد "دی سايت"    بياييد مويد ادعای فوق را در گذارش  
  :مرور نمائيم 

  :  ميگويد) سند(  عمده تحليل های مستقل از دولت امريکا پوشش ميدهد اين گذارش     سند پنتاگون را به صورت
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رهبر يک هسته مقاومت ... تجاوز مخالفت ايجاد ميکند: افزايش نيروی مقاومت ناشی از يک قانون طبيعی است « 
هميشه برای دولت  من ": عراقی ، در ماه دسامبر سال گذشته به خبر نگاران يکی از خبرگزاری های غربی گفت 

امريکا احترام قائل بودم اما شـاهد بودم که چگونه سر بازان امريکايی به خانه های مردم  يورش بردند ، هموطنان مرا 
آنجا بود که دريافتم آنها نه به عنوان  . تحقير گردند و سر يک پير مرد را زير چکمه های خود به خاک سائيدند 

  . »  "شغالگر وارد عراق شده  اند  و هم را ه دوستانم تصميم گرفتم وارد جنگ شومآزادکننده ؛ بلکه به عنوان  ا
  ) اگست ٢٠ مورخ ٩١٤شماره »  شهروند«(

    پنتاگون در ميان خودی ها در عين اينکه افزايش نيروی مقاومت  را ناشی از قانون طبيعی ميداند  ، برای مردم ما ؛ 
گر ــ به خاطر توجيه تجاوزش به  افغانستان ــ به خورد رسانه های وابسته ، اما اين تيزس گمراه کننده را بار دي

و علت نبود خيزشهای آنی بخاطر . مزدوران و اجنت هايش ميدهد، تا آنان بار ديگر به نشخوار آن مشغول شوند 
در برابر تجاوز  ) شمارش عوامل نبودموقتی اين خيزش ها  باشد به مجال ديگر( مقاومت مسلحانه ی مردم افغانستان 

و به مردم نهايت خسته و . امپرياليسم امريکا  را ناشی از باور  های ايمانی مردم امريکا به خدای يگانه وانمود سازند 
کــــفر و الحــــادی در کار قـدم رنجـه فرمودن ارتش صلح دوست امريکا « :  کوبيده شده ی افغانستان حالی نمايند که 

: ؛ همچنان بگويندو بنويسندکه »  ، که دين و مذهب شانرا مانند شوروری ها به خطر مواجه  بسازند به کشور آنها نيست
وقتی امريکا افغانستان را به خاطر دو باره به قدرت رساندن  مجاهدين سر به کف ما بمباران ميکرد ، سفير ! ببينيد « 

اينها يکتـا . ه ما در ماه مبارک رمضان روزه ميگرفت صاحب امريکا در پاکستان  به عنوان  همبستکی  با مردم بيچار
پرستان عيسوی مذهب اند که خداوند مهربان آنها را غرض رهايی ما از مصيبت طالبان  وحشی  و آوردن امنيت ، 

  . » دموکراسی اسالمی ، انتخابات آزاد، رفاه و آسايش و باز سازی به خاک ما فرستاده است 
« و » الحاد «  به افغانستان  تجاوز کرد ، مساله یسابقی امريکا  يعنی امپرياليسم شوروی     آنگاهی که رقيب نظام

از هنجره جارچيـان استخدام شده  و اجنت های » کمونيست«ما توسط روسيه » پايمال کردن  دين مردم«و » کفر 
زنده ی اين تيزس ، خود منحيث حال که سا. آموزش ديده ی امپرياليسم امريکا و شرکای منطقه ای اش جـار زده شد 

خوانده » يکتاپرست«و » صاحب دين« را قتل عام مينمايد ، ]عمدتًا مليت پشتون [ تجاوزگر به خاک ما پا نهاده  و مردم 
به قدرت رساندن جنايتکاران جهادی  باند  شمال ، کشتار های دسته جمعی و  صد ها جنايت رنگارنگ اش را .  ميشود 

و تکرار مسخره ی يک تيزس مسخره .  جا ميزنند » باز سازی«و »  صلح و رفاه«، » لب و القاعدهبيرون راندن طا«
  . را در امتداد  دو دهه  به نمايش ميگذارند 

 در رابطه با تحکيم پايه های دين در ساختار های  ] آقای رهين[    بياييد به موقف يک تن از همگنان آقای کهگدای 
  : کنيم دولتی افغانستان توجه 

    وزير اطالعات و کلتور دولت دست نشانده ی امپرياليسم جنايتکار امريکا از مدتها قبل مخالفت اش را  به ا عمال 
هرگونه سانسور و نظارت بر رسانه دولتی افغانستان به کرات ابراز ميداشت ؛ مگر بعد از زد و بند های کرزی با 

 در انتخابات  به نفع کرزی ــ و بسا عوامل ديگر که پايه های قدرت جور آمد سران باندهای مسلح جهادی در مورد
تشکيل کمسيون نظارتی  شورای علمای مذهبی بر رسانه های « امپرياليستی را در افغانستان استوار نگهميدارد  ــ از 

من _ ه های مذهبی استقبال نمود ، حتی از آن کمسيون تقاضا کرد  تا وزارت وی را در تهيه و تدارک برنام »دولتی
قصِه چرايی  حبس    [اين موضـع دو گانه ی وزير خريده شده . دولتی ياری رساند _  جمله برای راديو و تلويزيون

ن محصل در سال هايی که در ايرا _ تهرانو  چگونگی رهائی موصوف از زندان" ساواک" وزير صاحب توسط 
از گشت و برگشت سياست استعماری امپرياليسم امريکا در قبال ، در اصل بازتابی است ] باشد به وقت ديگر _بودند

اساسا کشورهای امپرياليستی ــ  زير هر پوشش ايديولوژيک  که باشند ــ با . تسلط دين و مذهب بر ساختار های دولتی 
شان بر حتی بر وفق مرامهای استعماری و تحکيم سلطه ی دايمی . دين و مذهب کشور های اشغال شده در نمی افتند

آنکشورها، دين و مذهب آنها را رنگ و جالی تازه تری بخشيده توسط عمال دينی ـ مذهبی شان خرفات را باز سازی 
 و فرستادن شماری از آنان به شوروی خادی ساختن مال ها [ شئون اسالمی ؛ اعمار مساجد ؛ چاپ قران ؛. مينمايند 

توسط دولت دست نشانده ... و های مذهبی  تمويل نهاد ]پناهنده غرض اعزام بعدی آنان به  کشور های غربی در نقش 
  .ی امپرياليسم روس را همگان به خاطر دارند

ــ از همزيستی مسالمت آميز و باهمی  اديان يکتا پرست » کاروان« در يکی از نوشتار هايش ــ مندرجه     آقای کهگدای
به صورت . يت را مورد تفقد و نوازش  قرار داده است ، حتی مسيح ،  به خصوص دين مسيحی سخن به ميان آورده

حتم اين تفاهم در يکتا پرستی به  سببی تبيين يافته ، تا پايه ای به اصطالح تيوريک تيزس  تذکار يافته ی فوق الذکر 
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 از ناحيه راغنای بيشتر  بخشيده ، ذهنيت خواننده گان دلواپس  را آماده پذيرش اين امر بسازد که به خاطر دين اسالم
  . تشريف آوری قوای يکتاپرست امريکا تشويشی به دل راه ندهند 

به جمالت زير از نويسنده ا ی که هيچگاه بدون  مجير و حامی در کوره  راه های دشوار زندگی سياسی گام بر 
  :داشته نمی تواند ، توجه کنيم 

 مجاهدين ما پاکبازان راه خدا بودند و بی هيچ پاداشی و جهاد مردم آريانا يا افغانستان يک جهاد مقدس اسالمی بود     « 
  »... مزدی جانهای شيرين  شانرا در راه خدا فدا کردند 

   )  ٢٠٠٣ ــ ١٣٨٢ ــ ميزان ٩٨شماره» کاروان«سرمقاله (
 خان ، قهرمانان مجاهد ما ، اسماعيل« :      هدف از جمالت فوق فقط زرق اين  ذهنيت زهر آگين به خواننده است که 

 به عوض جهاد عليه ارتش  امريکا ، با قوای رهايی بخش آنکشور )...قبل از ترورو (فهيم ، دوستم ، قانونی ، مسعود 
همکاری می نمايند  ، زيرا که اين رهبران خردمند جهادی به اين واقعيت پی برده اند  که دين اسالم از جانب مهمانان 

 با رويکار  امريکايی ها زمينه تحکيم و گسترش اسالم را، ؛ بلکه برعکسمسحی مذهب امريکايی مورد تهديد نبوده
و معاضدت و همگامی در اين راستا منطقی وبرای همگان . ان به قدرت ، کامال مساعد ساخته است آوردن دو باره ی آنـ
  ».منفعت آور می باشد

دانسته » مرتد ها و گمرهانيی ، افغان ملتی ، خلقی ، پرچمی ، شعله «     نويسنده خواست جدايی دين از دولت را کار 
  : اضافه می نمايد 

فساد، رشوه، کاله برداری، دزدی، غارت، بی بند و باری، قمار، ميگساری  فحشاء،اگـر دين از دولت جدا شود بازار  «
   ) ٩٨ شماره» کاروان«(   »و صدها انحراف  های اخالقی  دامنگير ملت خواهد شد 

ی کهگدای در زمينه جدايی دين از دولت به طورفشرده  به سکوالريسم  می » فيلسوفانه«کم  قبل از بررسی ح
  :پردازيم 

  
  سکوالريسـم يعنی چــه ؟ 

    آن ميتود ها و شگرد هايی که بتواند در آغاز پروسه ساختار قدرت و يا در تکامل بعدی آن به مثابه دولتی در حال 
 دين را با تمام رگـه های پيدا و پنهانش از تـار و پـود اين ساختار بيـرون  کرده ، ارايه خدمات اجتماعی دريک جامعه ،

و همينطور اديان و مذاهبی را که در درون  مرز ها ی . به امر کامال خصوصی افراد  مبدل نمايد ) محترمانه( و آنرا 
در گذشته شده باشند و يا در آتيـه وقوع يک کشور واحد در تقابل  خونين قرار گرفته و موجب بحران ها و کشتار هايی 

 گريبان تـوده هايی صلحجو،  ،آنرا به انتظار بنشينند ، تا سطح زيست باهمی  و عدم تقابل آن اديان و مذاهب ارتقا داده
وحدت طلب و  دارای عقايد مختلفه ی مذهبی را از چنگ پيشوايان بنيادگرا و تيو کرات های مستبد، منفعت پرست ، 

 و تمدن که در دولت نقش مستقيم داشته ؛ همچنان کنيسه و کليسا ، مسجد و منبرو مدرسه ــ که توسط اسقف و ضدعلم
کشيش ، آخوند ومال ، مولوی وآيت اهللا ، روشنفکران مسلمان نما و خريده شده ، ژورناليسم وابسته يا اجنت که بر دولت 

 که اديان و مذاهب، حتی لحظه ای در دولت يعنی در بخشهای و هيچگاهی اجازه ندهد. نفوذ داشته باشند ؛ رها سازد
در کليه شعبات ) بال استثنا( قضايی ، حقوقی ، تعليمی و تربيتی ، فرهنگی و اجتماعی و ارگانهای امنيتی و نظامی 

 بهانه ای از و به مسوولين و موظفين امور اجتماعی جامعه نيز اجازه ندهد که تحت هيچ عنوان و. دولتی ؛ مداخله نمايد 
  . موقعيت دولتی و صالحيت اداری برای تبليغ و تحميل عقايد خصوصی خود بر ديگران استفاده کنند

 با همين تعريف فشرده از سکوالريسم اضافه مينمايم که در ماهيت امر اين سکوالريسم  است که پاسدار واقعی 
با بر داشتن موانع سد کننده ی مسير تکامل و ترقی و راستين حق تساوی کامل اديان و مذاهب در يک جامعه بوده ، 

جامعه ، حوايج و نياز ها، حقوق و آزادی های اجتماعی و فردی ، به خصوص حقوق و آزادی زنان ــ اين نصف 
به طور حتم زمانی به اين هدف نايل ميگردد که با بخش ديگرش يعنی . سازنده ی جامعه ی انسانی ــ را تضمين مينمايد 

سی پيوند ارکانيک بر قرار نموده ، هم صــدا ، همگام و همدست شود ، زيرا که آنها مفاهيمی که در ماهيت دموکرا
هر يک در نبود ديگری به فاشيسم و استبداد ، نقض کننده ی ديگر ی باشند ، نيستند ؛ بلکه مکمل و ممد يکديگر بوده 

دگی تمدن بشری ود يکتاتوری استحاله نموده تخريبات ، فاشيستی ، رسيسم و فجايع نژاد ستيزی ، تيوکراسی و درجاز
قانون اساسی " در : به مثل . صدمات و خساراتی جبران ناپذير بر پيکر جامعه و جوامع پيرامونی وارد مينمايد 

که فاقد روحيه و ضابطه های ) شده توسط دست پروردگان امپرياليسم امريکا »تحبيب« تدوين و  دراصل ("افغانستان
 رياکارانه و عوامفريبانه ، و به نابرابری های اسالمی در قالب قانون اساسی مهر قانونی کوبيده،الريستی ميباشدسکو

دولت ). نقل به مفهوم ( اعالم ميدارد که رعايت هيچيک از حقوق بشری نميتواند ناقض اصول و قوانين اسالم باشد 
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 ، اجتماعات ، احزاب ، سازمانها و افراد آزاده ، منتقد  و کرزی در هر زمانی که منافع اش ايجاب نمايد ، نهادها
الحاد « ، » کفر گويی «متعرض به عملکرد های ضد ملی و ضد دموکراتيک اين دولت دست نشانده را به اتهام را يج 

ی روحی  و و امثال آنها ميکشـد ، يا زنـدانی نموده مورد اهانت ، آزار و شکنجه ها» ضد اسالم « ، » کمونيست « ، » 
برای )  سکوالريسم ( دموکراسی بر ستون مرکزی آن  استوار  نبودن«  : به نوشتِه صاحب نظری. جسمی قرار ميدهد 
، تا مخالفين و منتقدان را با اين  » نقض دموکراسی را با سالح ديــــن  ومذهب  باز نگهميدارد دولت ها هميشه راه

  ). ٥٩ شماره »پيام زن«(سالح ذبح نموده از سـر راهشان بردارند
نـگار گرفته اشتغال اين سالح  ز» درخشش « و » جاليش «  نيـز با افسان مستعمل و شکسته   اش  به آقای کهگدای

داشته ، مغرورانه يک سلسله ارزشهای فرهنگی و اخالقی جامعه ی جهانی را بی اهميت و بی اعتبار شمرده ، علما ، 
سياست ، پيشوايان انقالبات جهانی ، نويسندگان آزاده و ژورناليست های روشنفکر و دانشمندان ، متفکرين ، نخبگان 

علت آنرا در زير عنوان بعدی مورد ( متعهد و ضد تيوکراسی  جهـان را  به باد  دشنام  گرفته مورد اهانت قرار ميدهد 
  ) .بررسی  قرار خواهم داد 

عالوه بر ژورناليسم توظيف شده و مزدور ، روشنفکران »  آنفساد ناشی از«    در مورد جـدايی دين از دولت و 
فاجعه «و» وحشت و دهشت«  مذهبی وابسته و عناصر خادی قلم بدست ، نيز جامعه بدون دخالت دين را جامعه ی

آن هوشدار داده ، خطر از ميان رفتن دين و مذهب  را به مردم  » تباه کن«توصيف نموده مردم را از عواقب » آفرين
  .ميسازند وانمود »ضد دين« و» الحادی«قين مينمايند و سکوالريسم را باشدت تل

رسالت ندارد جامعه را به نينديشيدن نقادانه ی مذهب وتبعيت  . نميتواند  ضد دين باشد ) درماهيت (     سکوالريسم 
والريسم ، اگر تبليغ  الحاد و سک.  متعبدانه از احکام دين ــ البته در حوزه خصوصی افراد ــ  مورد سرزنش قرار دهد

 به رهبری مصطفی کمال اتاتورک بود ، در ١٩١١برچيدن دين می بود ، جمهوری تـرکيه ، که حاصل  انقالب 
علم « :    با آنکه ميگفت اتاتورک. سال ضديتش را به خاطر برچيدن دين و مذهب نشان ميداد ٨٠درازنای اضافه از 

و باور داشت که تمدن معاصر اروپا بر مفاهيم ، نهاد ها و ارزشهای  » معتبر ترين رهنمود در زندگی است
سکوالريستی ، تعقل و خرد گرايی ، علوم و تکنالوژی  مبتی است ، او هيچگاه از ميان برداشتن دين را هدف نگرفت ؛ 

حال به قسمتی از . داخت بلکه عليه منبع خرافات و آنانی که مانع تفکر و خرد انديشی توده ها می شدند ، به مبارزه پر
  : ــ ايـراد نمود توجه کنيم ١٩٢٧نطق تاريخی و  معروف  وی که در همين رابطه ــ در اکتوبر 

آيا به توده های انسانی که به دنبال شيخ ها ، سيد ها ، مريد ها ، درويش ها ، فالبين ها ، و نسخه نويسان و     « 
آيا به . ا به دست آنان سپرده اند ، ميشود به چشم انسان متمدن  نگاه کردتعويذگران روانند و زندگی و سرنوشت خود ر

اين انسان ها و نهاد ها که صد ها سال ماهيت ملت را در معنی نادرست آن نشان داده اند می شود اجازه داد که به 
   »هوری ترکـــــــيه  ادامه دهند ؟زندگی خود در جم

  ... )   عليه استعمار٢٣ – ١٩١٨جنگ رهائی بخش ملی ترکيه  تحت رهبری اتاتورک به يک (  
بلی خواننده کاوشکر ، مصطفی کمال اتاتورک با آنانی که دين و مذهب را  ملعبه و وسيله ی امرار زندگی طفيلی 

 ذهنيت جامعه را چون موم در ميان  وو به صورت اغلب در خدمت استعمار و امپر ياليسم قرار داشتند(خود ساخته 
ن  ناپاکشان به بازی گرفته بودند ، بی امان به مبارزه پرداخت ، نه عليه دين و مذهب ملت تـرک و ساير مليت انگشتا

  .های تابعه
    تاريخ تکامل سکوالريسم در کشور های اروپای سکوالريستی درابد به حافظه ندارد که کشوری در آن قاره از 

و؛ اما ديده شده که اعمال ضد علم و تمدن ، ضد زن و ده ها نوع . شدمسحيت به اتـه ييسم و الحاد استحاله  نموده با
جنايت و خيانت و وطن فروشی و تعرض به ناموس مردم از جانب بنيا د گرايان ، همچنان فعاليت های شبکه های 

رش شماری از مردم  را به ترک اسالم و پذي ) سال اخير ٢٥به طور بی سابقه در ( جاسوسی غرب در افغانستان 
  ) .  عيسويت وادار ساخت

 که بدون منشی و سرمنشی ، خود فرمـان هايش ، مثل تعيين واليان؛ وزيران؛ صدراعظمان؛ رو (    جناب کهگدای 
سای پوهنتون ها ؛ قالب بندی و پيکره سازی قانون اساسی؛ ترکيب لويه جرگـــه ؛ ساختار دولت؛ توظيف و تقسيم 

 ساحات بازسازی در مناطق مختلفه ی کشور و اعطای مدال هاو نشان ها و القاب به» کمک دهنده«وظايف کشور های 
می » کاروان«مجاهدش  و امثال اينها  را انشا و بعد از توشيـح ، غرض اجرا ات الزمه به دست » قهرمانان «نوين به 

 ) لذت مطبوع دست می يابد پادشاهی تازه  به تخت عز و جاه جلوس فرموده ، به سپارد و بعد از اصدار فرمان مانند
دراخير از طريق  اشراق و سماع  چگونگی نظام آينده ی جهان را کشف نموده ، بعد از جمعبندی اجزای تفکرات  
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که اين قلم اصل تيزس  . سپرده است » کاروان « نشريهداهيانه اش ، آنرا تيوريزه  کرده ، غرض اجرا  به دست
  :نموده، ارزيابی و  نقد آنرا به خوانندگان وا گذارمی نمايدرا در ذيل نقل »  تيوريسين روزگار«

يعنی يک قانون اساسی جهانی که   افغانستان که بخشی از يک جامعه بزرگ بشری است و بايد بسوی جهانی شدن    « 
نظام مردم جهـانی و يک ) واحد( حـکومت نمايد  و سپاه پاسدار صلـح جهانی  و يک پـول) قـران ( در آن فرمان الهـی 

   » ساالر جهانی پيش برود
  )تکيه ازـ روشنايی» کاروان «٢٠٠٤ مورخه ١٠٢شماره ( 

    ژورناليسم غير وابسته و آزاد ــ خرد گرا ، نقاد ، پرسشگر ، ژرف کاو ، جامعه نگر ــ با شگرد سنجشگرانه هر 
با ذره بين خرد مستقل و پويا ، و رها از را ... رخداد و پديده تاريخی ، سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و 

پيشداوری های گمراه کننده  و فتنه بر انگيز مينگرد ؛ زيرا که از خرد و انديشيدن همه جانبه در شگافتن ريشه ی هر 
واقعه ــ چه در ساحه طبيعت بی انتها ، چه در گستره ی جامعه ی جنبنده ، و يا در فراخنای تفکرات انسان جوينده ــ 

ريا، ، تعبد و تعصب و خرافه های دلنشين و معتاد کننده » خرد تابع « در هيچ شرايطی درآستان  . نايی می گيرد روش
سر تعظيم  فرود نمی آرد ؛ بل با اين مقوالت خرد ستيز  به مبارزه برخاسته ، دين را از ساختار های قدرت بيرون 

سی بی محتوا ست ــ برای برپايی يک دولت واقعا مردمی آورده ، در عوض سکوالريسم را ــ که در نبودش دموکرا
آزاد انديش ،  و غير   اوصاف در خور ژورناليسم مردمی ،ژورناليسم کهگدای ؛ اما عاری از.  تـرويج و تبليغ ميکند

ايش در عوض خـرافه را با مبالغـه آر. وابسته بوده ، با نگرش خردگرايانه ی نامه نگاری به شدت در تضاد می باشد 
اينک به بخشی . به بهانه های مختلفه به تبجيل شخصيت خود و اعضا فاميل اش نيز می پردازد.  ترويـج می کند،نموده 

 مرحوم  احسان اهللا کهگدای پسر سر منشی ظاهر شاه و مامور بلند پايه« از مضمونی که در مورد کرامات  و کماالت  
»  کاروان «٢٠٠٣ مورخه مارچ ٩٥ه دوم ستون چهارم شماره  که درج صفح،ی وزارت امور خارجه  افغانستان

  : توجه خواننده را جلب مينمايم ،ميباشد 
مسجد « ( در خدمت مسجد بود حتی شخصا مسجد ) مرحوم احسان اهللا کهگدای(چونکه با کمال متانت و صداقت    « 

در ادامه اين راه . جد سعی بليغ بخرچ ميدادرا جاروب مينمود و در نظافت و نگهداری مس) »شريف قبا در شهر  االميدا
را در خواب ديد که به عنوان رضايت از خدماتش با ) ص(مقام روحانی وی بجايی رسيد که  شبی حضرت رسول اکرم 

چون از خواب بيدار گرديد با تعجب مشاهده . دست مبارک خويش  وی را در جاروب کردن مسجد همراهی  می کردند
از خصوصيات بارز آن ... وی را همراهی کرده بود جاروب شده  بود ) ص(متی  که آن مبارک نمود که تا همان قس

مرحومی ديدن خوابها و روياهای نيک بود چنانچه اکثرا در خوابها مالئک  و پيامبـران و بـزرگان  دين را می ديد که با 
ی اکثر درد ها و زخم ها را التيام  می بخشيد و با دم و دعـا گوي... موصوف... او صحبت نموده  و اورا مشـورت ميداند 

  .» در اين امر مشهور عام و خاص بود 
  

  :رادـا و افــم هــب رژيـريــته ؛ تخــــ  ژورناليسم وابس-١٠
     

  به خاطر بيان روشنتر از وابستگی ژورناليسم ، بخشهای از ترجمه فشرده ی چند مقاله از چند نويسنده که توسط 
نشر و بيان به مدافع غير « (ترجمه شده و زير عنوان که مترجم خود برای آن مقاالت  برگزيده » ر زالرستم پو«

اسيتون اراال « گرديده که مترجم نوشته ی ٢٠٠٤ اپريل ١٦ مورخ ٨٨٠شهروند شماره «و درج ) »وابسته نياز دارد
 چاپ شده را ٢٠٠٠ سپتامبر ٢٠ تايمز  که در نيويارک» ن مستقلوابستگی روزنامه نگارا«که تحت عنوان »  نگر

  :فشرده ساخته ، اينک قسمت های آنرا در ذيل می آورم
بنا بر خط حرکی داده » کهگدای«که جناب (  روزه صربستان توسط پيمان ناتو ٧٨يک سال و نيم پس از بمباران     « 

 رقيب اصلی پرزيدنت ميلوسوويـج )می کند ی افغانستان را مشروط به عضويت در آن پيمان » بقـا « شده ی تبليغاتی ، 
  .نه اپوزيسيون داخلی کا و متحدين امريکايی آن هستند، ، امري

    احزاب ، مطبوعات و راديو های مخالف او از نا تو ده ها مليون دالر گرفته اند تا در انتخابات اين هفته شر اورا 
ز بمباران امريکا ساالنه تا ده مليون دالر به اپوزيسيون کمک قبل ا. ثير تلويزيون دولتی خنثی شودأبکنند ، منجمله ت

اطمينان داده که » مستقل«، واشنگتن به ژورناليست های ... مليون دالر رسيد ٢٥در سال جاری اين بودجه به . ميکرد 
  "  نگران نباشند چقدر خرچ ميکنند ، مبالغ کـالنی در راه است": 
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و اعضای » قهرمان مسعود « به » سـيا« به ياد  پولهای هنگفتی می افتد که سازمان  با مطالعه ی اين مطلب خواننده ( 
 روســـی اش پرداخت ، تا در پيشا پيش تانکهای ارتش متجاوز امپرياليسم جهانخوار امريکا به رد  شورای نظار بانـد 

  ) .ر  به افغانستان  مشغول باشند ــ و مخالفين تجاوز  آنکشو»  سيا«يابی  طالبان و القاعده ــ اين ساخته های 
همچنين در زمينه  ژورناليستهای ...  سال جاری رابرت جليارد ، رابطه ويژه امريکا در امور يوگوسالوی و٢٩    روز 

و کورت ويمر در برابر کميته . مستعد صربستان که جهت تعليمات حرفه ای به امريکا وارد شده اند  توضيحاتی داد
  : جمالت زير را بيان داشت ٢٠٠٤ فبروری ٢٦ی امريکا در روابط خارجی سنا

ومصون در کشور های در حال توسعه حائز ) » سيا«بخوان خريده شده از جانب (  به وجود آمدن رساله های آزاد "    
وردن به  در کار خود شاهد  هستيم که رسانه های مستقل در فشار آ"، "باال ترين اهميت برای منافع اياالت متحده است 

مثال رسانه  ... " ، "دولت های آنکشور ها و ايجاد بستر مناسب برای سرمايه گذاری خارجی ارزش کم نظيری دارند
) که بخشی از وزارت خارجه امريکا است ـ مترجم   ( USAIDصربستان با کمک) » سيا«بخوان  اجير ( های مستقل 

   "مردم را عليه ميلو سوويج بسيج کردند
اقوام و عشاير کشور عليه مليت برادر پشتون ــ که مورد خشم » بسيج« نيز در کار  م زرد کهگدای ژورناليس(

امپرياليسم روس، به ويژه امپرياليسم امريکا قرار دارند ــ ؛ تغييـر هرچه زودتـر نـــام افغانستان ؛ عضويت اش در ناتـو 
 دولت ها  هم عوض کردن وجدان قضات و مسووالن    درخصوص شگافتن اسرار"، ) ؛ بيشرمانه عرق می ريزد ... و

اينهم از عهده برنامه های راديويی و تبليغاتی که امريکا راسا توليد ميکند ، . بيش از تغيير دادن قوانين موثر است 
   »ساخته نيست و به رسانه های محلی  نياز دارد 

باشنده ی آن در خارج از مرز های کشور خود به سر و در کشور های آسيايی ، مثل  افغانستان اشغالی که مليونها ( 
ميبرند با همين حربه يعنی اجير نمودن رسانه های خود فروش بيرون از سرحد و يا مهاجر هم ميشود در وجدان 

  )وکارمندان اثر گذاشت»مسووالن« ، »قضات«
خويش مطلب  زير را درج نموده  ٢٠٠٠شماره سپتامبر و اکتوبر ... ) مربوط سازمان انصاف و(     نشريه اکسترا 

  : است 
 ماه بررسی ١١ اعالم کرد پس از ٢٠٠٠در روز دوم ماه جون  ) ICTY(داد گاه بين المللی برای يوگوسالوی     « 

تشکيل بدهد درست پنج روز ) دوسيه (   پرونده ١٩٩١دليل نمی بيند  در مورد بمباران صربستان توسط ناتو در سال 
ازمان عفو بين المللی ناتو را به نقض جدی قوانين جنگ متهم کرد و گفت که بمباران  راديو تلويزيون  بعد از آن تاريخ س

 نفر ژورناليست  ١٦ نفر زخمی و ١٦ در تعريف حقوقی جنايات جنگی ميگنجد در اين بمباران RTSصربستان 
اد که امريکا بر خالف اساس نامه تحقيقات حقوق دانان کانادايی کريستوفر بالک نشان د. يوگوسالوی کشته شدند

 که قبول کمک مالی جز از طريق سازمان ملل را ممنوع کرده ، ظرف يکسال هفتصد هزار دالر نقد و دو ICTYدادگاه
بخوان رشــــوه داده تا جنايات ناتــــور را در ( مليون و سه صد هزار دالر تجهيزات به دادگاه بين المللی رسانده 

 ، RTS انکار نمی کند که چندروز پيش از بمباران CNNرسانه های امريکايی مثل ) وم نکند يوگوسالوی محکـــ
کارکنان خود را از آنجا دور کرد ؛ اما نه خواست برای نجات جان همکاران صرب خود خبر را پخش کند، حتی بعد از 

 همکار خود به دست ناتو ١٦رک کشتار ، کميته مراقبت از روز نامه نگاران در نيويا) ژورناليست(  نفر ١٦کشته شدن 
  . » .را در لست ساالنه ژورناليستهای قربانی خشونت در دنيا جا نداد 

  :» ســــارا ارمنــــی«و حال مثالهای چند از نوشته ی 
در طول  هفده سال آغاز .  ارزان تمام نشد"سيا" برای سازمان " آزادی فرهنگی "عملی کردن شعار و ادعای     « 
 نيز به بودجه ای در آن حد "راديوی آزادی اروپا".  ليت آن ، حدود دو مليون دالر خرچ اين ادعای تبليغاتی گرديدفعا

برای چاپ و نشر مجالت ادبی ــ فرهنگی ، در خط سياست خارجی امريکا ، هم به بودجه ای کالن  احتياج . نياز داشت 
زمان ، اداره و نشر حد اقل بيست مجله ادبی و فرهنگی را به عهده  تنها در کشور های اروپايی آن "سيا"سازمان . بود

در آلمان غربی ، " ماه" در انگليس مجله ١٩٥٤-١٩٩٠"ديدار"و"تفسير"داشت ، از جمله چاپ و نشر مجله ادبی 
 نظم  پيش شرط های" ، مجله "تاريخ" و مجله تاريخی ــ دانشگاهی به نام " جستار"، در اتريش ، مجله "جلسه"مجله
  ». و چندين مجله ديگر"طراح" ، مجله "جهانی
 ، قسمتی از آرشيف اسناد خود را بروی  خبر نگاران و محققين باز نمود "سيا" ١٩٩٠بعد از پايان جنگ سرد در     « 

همان کاری  را که سازمان امنيت ( و اطالعات دست چندم يا اطالعات سوخته ای را در اختيار آنان گذاشت 
 شاغل در بخشهای مبارزات "سيا"همزمان عده ای از باز نشستگان ) بعد از فروپاشی آنکشور انجام داد  KGBشوروی
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 به مصاحبه پرداختند BBCفرهنگی شروع به نوشتن خاطرات خود نموده يا با خبرنگاران  رسانه های خبری از جمله
 ... « .  

 برای دستکاری و انحراف ١٩٤٧گ امريکا در سال  در لباس وزارت فرهن"سيا"در واقع ، بخشی از سازمان     « 
عملی کردن منافع و عاليق خارجی دولت امريکا در . فرهنگ کشور ها ی ديگر ، در پنج قاره جهان آغاز به کار نمود

 کشور فعال بودند ،  حدود ٣٥طبق بعضی از اسناد بيرون آمده آنها حد اقال در . سطح جهانی هدف اين سازمان بود
صدای آزادی "د فرهنگی و يا بنياد خيريه درکشور های گوناگون را حمايت مالی ميکردند ، راديوی بنام  بنيا١٧٠
از ديگر .  زبان مختلف اخبار جعلی و يا واقعی پخش مينمودند١٧٠ فرستنده راديويی و به ٢٩باکمک  ) RFE ("اروپا

. بود ) PEN(انجمن  قـلم نويسندگان جهانی  پـن  ، بعد از سالها تالش مستمر ، نفوذ در "سيا"فعاليت های سازمان 
کمک مالی به چـاپ ونشر آثار بعضی از نويسندگان غير چـپ  يا طرفدار امريکا ، معرفی و نقد آثار آنها در مجالت 
خودی و غيره،  راه اندازی  نمايشگاه های آثار هنری ، برگزاری فيستيوالهای موسيقی مدرن  غير انتقادی و غيره از 

روزنامه ، .  شامل اسلحه های فرهنگی نيز بود"سيا"انبار اسلحه و مهمات سازمان . يگر فعاليت های آن سازمان بود د
 برنامه هايی "سيا"سازماندهی مخفی ... مجله ، کتاب ، کنفرانس ، سمينار ، نمايشگاه ، کنسرت ، اهدای جايزه وغيره

ارگری ، عضو گيری در دانشگاه ها ، راه انداختن سازمان ها ی برای گروه ها و انجمن های جوانان ، سنديکاهای ک
  ».انتشاراتی  و موسسات خصوصی نيز ميشد 

نمايندگان مجلس ، استادان دانشگاه ، رهبران دانشجويی ، ديپلماتها :  از ميان گروه های شغلی  مانند"سيا"سازمان    « 
تند ، نيز عضو ارخانه های فکـــر ســـازی مشغول  هس، قضات ، وکال و سا يرتحصيلکرده های اکادميک که در ک

 سخنرانی های علمی ـ اجتماعی راه می انداخت ، در چاپ و نشر آثار  روشنفکران غربی که ضد سيا. گيری مينمود 
امريکايی نبودند  سرمايه گذاری مينمود ، نمايشگاه هنر افتتاح ميکرد ، صاحب يک آژانس خبرگزاری مهم بود که در 

  »...گام مناسب اخبار جعلی پخش ميکردهن
:  افتادند "سيا"گرفته يا در خط تبليغاتی فرهنگی از جمله افرادی که آگاهانه يا ناخود آگاه مورد سوء استفاده قرار     « 

 ، " نـان و شـراب "اينياتسيو سيلونه نويسنده کتاب معروف. ميتوان از سوسياليستهای سر خورده و بريده سابق نام برد 
معتاد .  ، از اينگونه اشخاص هستند "سيا" طبق ادعای همکاران سابق "مزرعه حيوانات"جورج اورول نويسنده کتاب 

.  قرار داشت "سيا"نمودن عده ای ديگر از روشنفکران که ضعف اراده داشتند  و يا مستعدبودند ، نيز در دستور کار 
بعضی از آثار غير انتقادی . و جورج اورول  از آنجمله است الکلی کردن ژان پــــل ســارتر ، سيمون دوبورا  
تفسير ، نقد ادبی والديمير  ناباکوف در .   چاپ و منتشرشدند"سيا"برتراندراسل و بورخس با بودجه و تبليغات مناسب 

بعضی از . رديد تبليغ و ترويج ميگ"سيا"باره پـوشکـين  شاعر انقالبی روس ، با آب و تاب فروان در مجالت وابسته به 
آثار حرمان هسه ، باسترناک ، ارنست همينگوی ، سولژنيتسين ، کافکا و اندره ژيد ، از جمله دريافت کنندگان يا 

 در سطح جهانی تبليغ می شدند ، همزمان "سيا"نامزدان جايزه نوبل ادبيات در حوزه فعاليت فرهنگی سازمان 
 و در گذشته جک [گـورکی ، نـرودا ، گـويا ، پيکاسـو و ناظم حکمت نويسندگان يا هنرمندان مخالف مانند برشـت ، 

 مورد حمله قرار گرفته و يا سعی در گمنام کردن انها ]...لندن نويسنده معروف ، انشتين  رياضيدان  بزرگ جهـــان و
  .» ميشد 

   . )٢٠٠٢ جوالی ٢٠  مورخ ٦٩٧شماره » شهروند«سارا ارمنی » دستکاری در فرهنگ جهانی«( 
    اين قلم ، اضافه می نمايد که ناشرين روزنامه ها ، هفته نامه ها ، ماهنامه ها ، مجله ها  و ساير رسانه ، وابسته و يا 

و فرهنگی ، همکاران قلمی خود را که دارای عقايد )  اطالعاتی(همزمان با فعاليت های سياسی ، استخباراتی  ،اجنت 
ای وابسته و يا دست نشانده وارتجاع و امپرياليزم  ، اعم از امپرياليزم متجاوز به  و عليه دولت هسياسی  مختلف بوده 
  ساير و بهشان آنان به همديگر و آدرس، با شيوه های گونه گون ، من جمله افشای نام مستعارخاک شان  می نويسند

ريف و تمجيد رياکارانه و تاييد ــ ؛ تع ؛ بيان حرمت و ارادت  با آنان نظرات کذايی؛ هکذا ابراز همسويی نشرات رقيب
  وبه ادامه آن ،با هر يک به طور جداگانهو  در صحبت های کامال خصوصی  قلمیشفاهی ــ مواضع سياسی همکاران

؛ نويسندگان را در تقابل قرار داده، مضامين و نوشتار های آنها را از بستر اصلی ــ مبارزه عليه ... ثبت آواز شان 
شيره ی مغز آنها را در نقـد و انتقـاد از همـديگر ، عمارو دولت ها دست نشانده و ارتجاع ــ انحراف داده امپرياليسم ، است

  .، می مکند 
 

 :دیــای بعـی هـت و وابستگـويـتمان هـوه نمائی به خاطر کــ جل-١١
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KGB    شوروی سابق يا FSBسيا«ساس مانند سازمان  روسيه کنونی هم بنا بر مقتضيات منافع امپرياليسم روس درا «
مخالفين را به اشکال مختلف ــ از تطميع تا تهديد و ترور شخصيت . در حوزه های نفوذش يا خارج از آن عمل می نمايد

ــ از بستر تبليغات عليه آن کشور بر می دارد و عوامل پيدا ... فرهنگی يا فزيکی و يا گماردن به مقام های بلند دولتی و
طرق  متنوع هويت ادبی ـ فرهنگی داده از سطح پايين يک فرد عادی و حتی گمنام تا اوج شهرت و و پنهانش را با 
، »...پژوهشگر تاريخ و فرهنگ و«،» محقق«، )مثل احسان طبری در ايران (  »فيلسوف«و  »دانشمند«محبوبيت  يک 

 علمی ومذهبی ــ مثل داکـتر و الـحاج باال کشيده، زمانی هم واژگان... و» ژورناليست«،  »شاعر ملی«حتی »  شاعـر«
به آنان آزادی عمل هم داده ميشود ، تا بر وفق شرايط و حاالت بتوانند  با راه انداختن .  ــ را پيشوند نام شان مينمايد

 و با تعريف و توصيف از اجيران تفنگ به دست رژيم های مورد ]به شهرت برسند [ ،  کوتاه مدتدرولو ،اخبار و مجله
(  »واواک«؛ » سيا« خودشانرا در معرض ديد و جذب آن رژيمها و سازمانهای اطالعاتی ، مثل سازمان   روسيهنظر

موساد  ( " و دستگاههای استخبارتی اسرائيل) دستگاه استخبارات انگليس  ( MI٦ ؛ ISI؛ ) در ايران » ساواک«ادامه 
  .؛ عرب سعودی و امثال آنها قرار دهند")

» بنياد«شماره نهم » اعـــالميه   « ٢٠٠١ مورخه اول  دسامبر ٨٩شماره » کاروان «٨در صفحه » کهگدای«    آقای 
  :اش را منتشر نموده و به اين طريق خواسته توجه جمهوری اسالمی را به خود معطوف دارد

لت مظلوم مارا بهترين فرصتی بود که می بايست استاد ربانی صدای م. در مجمع عمومی ساز مان ملل متحد ...     «
برای آزادی و آبادی افغانستان به گوش جهانيان ميرسانيد و به جنرال پرويز مشرف حاکم نظامی پاکستان اجازه داده 

جمهوری ايران  خانه محمد خاتمـــــی رئيس. نمی شد که از چگونگی نظام سياسی در افغانستان حرفی بر زبا ن بياورد 
لل از حق ملت مظلوم افغانستان  بدون مداخلهء خارجی ، برای تعيين سر نوشتش آباد  که در مجمع عمومی سازمان م

  )تکيه از ـ روشنايی  ( ». دفاع کرد 
نويس  بی ترديد می فهمد که جمهوری جنايتکار اسالمی ايران بدترين دشمن تمدن و فرهنگ و قاتل » اعالميه     « 

علم و محصل ايرانی بوده و مداخله بسيار خونبارش در افغانستان ــ نهايت وحشی دهـها هــزار زنـدانی و هـزاران تن مت
با آن هم بدون شرم . در دو دهه ی اخير و هم اکنون  ــ  کمتر از مداخله پاکستان در کشور اشغال شده ی ما نبوده است 

 سازمان امنيت رجیبخش خا خاد دولت دست نشانده شوروی   [و بی باکانه  بر وفق خط حرکی داده شده از جانب خـاد
جمهوری " واواک " با  اخيرالذکرسازمان   نزديکی تنکاتنگی اسنادی در زمينه  بوده و  ).KGB  )F.S.Bروسيه 

تشکيل   درزندان های ايران  پاره ای از اين همکاری را KGB کارمشاورين  ،از سالها پيش وجود داشته اسالمی ايران 
ن مردم ايران يعنی خاتمی پرداخته وی را مدافع ملت مظلوم افغانستان  قلمداد می  به ستايش يک تن از قاتلي] داده است

و يا اينکه از اين پروسه ــ جلوه گری ــ عبور پيروزمندانه  نموده ، . کند ،  تا مورد توجه آن دولت منفور قرار گيرد
  .درعمل در خدمت  سياست مداخله گرانه ی آنکشور در افغانستان  قرار دارد 

الف از کويته پاکستان در مورد مداخله ايران در کشور ما که .   از خوانندگان  تقاضا ميشود که به بخشی از نامه رشيد  
  :روانه شده ، در ذيل توجه نمايند» پيام زن«و» شهروند«عنوانی 

خاص الخاص درست همانند نماينده ارشد و » جمعيت اسالمی«و آقای رضا دقتی ضمن ارتباط نزديک با ...     « 
ربانی و فهيم و قانونی و حفيظ منصور و داکتر حق شناس و چکری و امثال آنها  عمل کرده ، با همدستی فرانسويان 

تمامی مطبوعات تابع جنايتکاران فوق الذکر را زير پوشش پولی و اطالعاتی گرفته و از » سردار نابغه مسعود«مشتاق 
او همراه محسن مخملباف در حقيقت يک . نه ی مشبوع ربانی و فهيم ميريزدراه های گوناگون مبالغ هنگفت پول به خزي

را به هر قسمی » )رح(قهرمان ملی احمد شاه مسعود«در کابل ايجاد کرده تا خمينی افغانستان يعنی » وزارت ارشاد«
 او خيلی بيشتر از . شده به عنوان پيشوا و مرجع و مراد ومتکای ايدئولوژيک و سياسی در ذهن مردم ما پيچکاری کند

خالصه او برای حال و آينده کشور ما بسيار بسيار خطرناکتر از جمله چند جاسوس . يک وزير  صالحيت و نفوذ دارد
در قلب شهر کابل است که به صورت » آئينه«يکی ازمرکز های علنی کار او دفتر .  رسمی رژيم ايران به شمار ميرود

 . جذب جوانان در خدمت خـاد فهيم و قانونی و دار و دسته ی آنان فعال ميباشدجهت جلب و » فرهنگی و هنری«کانونی 
«  
  ...) .شماره » پيام زن« ، ٢٠٠٤ مارچ  ٢٦ – ٨٧٤ شماره ٥٥صفحه » شهروند«(

 لندن در تغيير دولت ايران از رژيم BBCنقش  « را در زمينه آقای کهگدای» تمدار معاصرسياس«    اينک نظر 
، يــا شکل ديگری جلوه نمايی و جلب توجه يک کشور استعماری ، با ارج گذاردن به قدرت »وریــی به جمهـشاهـ

  :رسانه ای اش در تغيير رژيم ايرا ن را در اينجا؛ می آورم 
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مــن اين حرف را می گويم که روح اهللا خمينی را راديوی لنــدن از بغداد به فرانسه  برد  و از آنجا دستور هايش     « 
  لندن بود که با سخن پراگنی هايش  شاهنشاه ايران را از ايران BBCای ملت ايران پخش کرد و سر انجام همين را بر

  .»و امـام خمينی را به ايـران آورد  فرار داد
  )»کاروان «٩٤مندرجه شماره ( 

د، يا خود را به بی همتامی شمر» سياستمدار«و» مبتکر، ژرف انديش، کاوشگر« که هميش خود را     آقای کهگدای
عمد از درک اين امر عاجر نشان می دهد ، و يا واقعا نمی داند که امپرياليسم و استعمار در دگر گشت های سياسی 
کشور های مورد نظر ، آنگاهی که پای عاملش در ميــــدان بـــــــازی سياسی از حرکت باز می ماند ، از ميان عمال 

می ... ش و پرورش شان صرف مساعی کرده ــ يکی را بر گزيده وارد ميدان بازیپنهانيش ــ که سالها قبل در آموز
 نمونه ی بارز  و آشکار چنين  و قانونیدر ايران خمينی و در کشور ما خالقيار ، غفورزی ، مسعود و فهيم( نمايد 

داکتر مصدق زنده ياد در البته تبليغات رسانه هـا دربرگماری، يا سرنگونی افراد سياسی ، مثل ). عاملين می باشند
  .ايران، صرف جنبه ی برانگيزاننده داشته ، نه نقش تعــــيين کننده

 در برابر امپرياليسم امريکا ، مراجعه ميکنيم به بخشی از سر مقاله ی ايشان   در مورد جلوه نمايی ديگر آقای کهگدای  
   :٢٠٠٢مورخ اول جون » کاروان «٩٠مندرجه شماره 

جناب کهگدای از کار برد واژه بسيار دوست داشتنی و مورد قبول اکثريت مردم (  ماهنامه در دانشگاه ناشر اين    « 
افغانستان يعنی پوهنتــون و ساير کلمات و نامهای پشتو به خاطر نفرتی که از اين  زبان ملی دارد و هم به خاطر خوش 

کابل خودمان و در سالهای تجاوز )  می ورزد خدمتی به  جمهوری اسالمی ايران  و تاجکستان روسيه ، اجتناب
حزب ( ستمگرانهء روسيه بلشويک ، باهمرزمان در بحث ها و ارزيابی های مان ، طرفدار بسر قدرت بودن عقاب ها 

هر بار که در کاخ سفيد اياالت متحده بوديم که مردمان قاطع ، مصمم و جدی  و يکطرفه کننده اند و ) جمهوری خواهان
جمهوريخواهان امريکا در کاخ سفيد بسر قدرت بوده و يار و   از چنگ تجاوز گران خارجی آزاد گشته ، حزبافغانستان

کشور  يا به سخن ديگری با تولد دوبارهء ملـت افغانستان و کسب دوباره آزادی « ؛» شان  همکار افغانان برای آزادی
کاری موثر و قاطع حکومت جمهوريخواهان اياالت هم از چنگ روسيه بلشويک و هم از چنگ تروريستان، ياری و هم

 ( »... گرامی ميداريم را سال پيش برهبری رئيس جمهور رونالد ريگان و حاال برهبری جورج بوش٢٠ متحده را در
  )تکيه از ـ روشنايی 

يا در آستــانه و » سيا«    متن فوق از وضاحت کامل در شناخت و معرفت منطقی از نويسنده به مثابه  عنصر وابسته به 
و ؛ .  فوق ايشان  تلف کرداز اينرو نبايد وقت خواننده را در ارزيابی از ستايش نامه. ی وابستـگی ؛ برخوردار است 

ا نکته ی مورد نظراين قلم، تبيين فشرده شيوه ی در معرض ديد و جذب شبکه های اطالعاتی غرب قرار گرفتن امـ
  .                  ناز و کرشمه و ستايش های بی پايه؛ جلوه گری و بازار يابی می نمايند همچون  ژورناليست ها می باشد ، که با

به پايان خود نرسيده ؛ در چنين حالتی وی می » سيا«    هرگاه بپذيريم که پروسه وابستگی آقای کهگدای از جانب 
ز لشکر کشی امپرياليسم امريکا به ستايش و جانبداری برده گونه ا:  کيد بر طرز نگرش اش مبنی برأخواهد با ت

افغانستان و تقاضای هر چه زودتر عضويت افغانستان به پيمان تجاوزگر ناتــو ؛ مخالفت شديد توام با اهانت به 
انديشمندان و صاحب نظران سکوالريست و طرفدارن سکوالريسم ؛ نفرت از آنهايی که باسياست اشغال و کشتار مردم 

 دفاع افغانستان و عراق توسط ارتش امپرياليسم امريکا ؛ مخالفت می ورزند ، به همگان حالی بسيار کوبيده شده و بی
نمايد که مرام اش از تاييد مکرر موارد تذکار يافته فوق، جلب توجه مقام های دولتی امريکا به خاطر کسب عضويت 

 و ه در مورد ش ــ توسط دانشمندان؛ و  از سوی ديگر بی اثر نمودن  نوشتار های افشاگران» سيا«اش در سازمان
دانی شده، در سالهای تجاوز امپرياليسم شوروی، که شاهدعينی کارنامه های سياسی و عناصر ملی و مبارز و زنــ

اد در کوته قفلی های مرکز خاد و زندان پلچرخــــــی  بوده  وی منحيث عضو مهم و فعال خــاطالعاتی يعنی جاسوسی
رونالد «لکه باور و اعتقادش به امريکا پيشينه ی ديرينه داشته و از يک ربع قــــــرن بدينسوعشق اند ــ نمی باشد  ؛ ب

اش را به سرمنزل »کاروان«ها را در دل اش جای داده و به نيروی همين عشق بوده که» بوش«هاو » ريگان
 ؛ ١٩٩٥  جوالی٤٠ زن شماره پيام«اثر داکتر روستار تره کی؛ »زندان پلچرخی«. (رسانيده است) کلفرنيا(مقصود

   ).                                                         ١٩٩٢  سال١٧٤شماره»مجاهد ولس« ؛ ٩٣ و٩٢شماره»آيينه افغانستان«مجله 
ابر سابقه دار کشور اشغال شده که در پيشگاه » ژورناليست «      بلی خواننده ی با احساس و آزاده ، اين بود نظر يک 

اش را به سردمداران امپرياليست آنکشور ابراز می نمايد و با تضرع از آنان » عشق ديرينه«قدرت امريکا زانو زده 
  .                                                       می طلبد تا وی را منحيث آرايشگر سياست های تجاوزگرانه ی شان بپذيرند
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ژورناليست آزاده، متفکر و مبارز  ( داکترمحمود گودرزیخته توجه تانرا به قسمتی ازمقاله      و حاال به مقايسه پردا
نستوه و نامدار ايران، مقيم امريکا، که بر ضد اشغال افغانستان و عراق توسط امپرياليسم امريکا و افشای سياست های 

های همينطور باند ... ستان ، عربستان پاکاستعماری آنکشوروشرکا، همچنان سياست های امپرياليسم روسيه ، ايران ،
جلب ) می نويسد » شهروند«بنياگرا در افغانستان و در منطقه و ساير مسايل جهانی به طور مسلسل در نشريه قاره ای 

  :  می نمايم
  "وت امريکن انترپرايز انستيت" روز نامه نگار دست راستی عضو فکر انبار مشهور  " رابرت نواک"آقای ...      « 

 ما افغانستان را با  بمباران به ":  ديدگاه يک سناتور جمهوری خــواه را بی آنکه از او نام ببرد بدين گونه بيان کرد
سـان ــک يک ان  يعنی ما آن را با خـاــالح ما فارسی زبانــ اين در اصط"يک  پارکينگ عمومـی بدل خواهيم کرد 

  ) . ٦٢٠شهروند شماره «( » ردـــم کــخواهي
 

     :لــمـرف و عـان حـاد ميــفتار ، تضـض در گـ تناق-١٢
 

 ــ که قرار چشمديد تعدادی از زندانيان مبارز، من جمله استادان و محصلين پوهنتون در زندان پلچرخی آقای کهگدای    
ها می »جمعيتی«قه، وزمانی که در حل»قندهاری تبار کابلزاد«، آنگاهی که در جمع قندهاری ها می خزيد، خودش را 

و در حلقات اقوام ديگر به گونه ی ديگر . معرفی می نمود» جمعيتی«نشست، از تاجيک بودنش دم می زد و خودش را 
به چند مثالی در زمينه بسنده  .  در گفتارش تناقض و اکثرا در ميان حرف و عمل اش تضاد به مشاهده می رسدًاــ  اغلب

  :می نما يم 
سالهاست که از روی دنائت و تبعيض گرايی برقهرمان ملی افغانستان .... ت نفاق افگن افغانی کهآن عده مطبوعا    « 

گناه احمد شاه مسعود و اسماعيل خان اين . يعنی احمد شاه مسعود، الحاج اسماعيل خان و عبدالرشيد دوستم می تازند
 ورنه اينها گناهی ندارند که اينهمه دشنام داده است که تاجيک و فارسی زبان استند و گناه دوستم هم اينکه اوزبيک است

 ١٠١ شماره ٤صفحه (» .ميشوند و کاريکاتور توهين آميز شان در رسانه های گروهی ابلهان تبيض گرا چاپ ميشود
  )» کاروان«

 و شرکا رد نظر آقای کهگدای يعنی دوستم کلم جمعمو» قهرمان«    شما خوانندگان دقيق و نکته سنج ميتوانيد کارتــون 
شايد جنـد ها از دست الف و پتاق و ( چاپ شده، مشاهده نماييد » کاروان«) ١٠١( همان شماره ١٦را که در صفحه 

  ! )» بازی های ايشان به تنگ آمده  کارتون دوستم را در همان شماره به زير چاپ برده باشند» فرمان«وزير سازی و 
ی حج اش را تحت عنوان » سفرنامه«جهادی ، » قهرمانان«، از ... نی و، به خاطر اخذ اليسنس مسلما   آقای کهگدای  
، خودش » سفرنامه« منتشر نموده ، در متن ٣ صفحه ١٣٨٢حمل  »کاروان «١٠١در شماره ) "ای قوم به حج رفته"(

ماره ــ پايان ، و در همان ش ) »اين عاجز نيز قندهاری تبار کابلزاد است   « (  قنداهاری خواندهرا از لحاظ اتنيکـی
 ضديتش با دولت دست  گويا را  به مثابه سندی اشزندان" محکوميت"پارچه [ » پارچه ابالغ«  ــ به اصطالح ٩صفحه 

 بيان کرده، تاجک» محکمه اختصاصی انقالبی « موصوف مليت خود را به هيات . نشانده شوروی منتشر نموده است
  .اش تاجـک نوشته اند» ابالغپارچه «در » ...محکمه« چنانچه  وطن فروشان 

درمورد کتاب شکراهللا کهگدای  ؛ دوباره   حشمت خليل غبار راجع به نظر  مختصرتذکره با اجازه خواننده  بعد از 
  .وارد متن ميشوم

  » حشمت خليل غبار .باين کتاب گوهری ديگری در گـنـجينـهء تاريـخ افغانستان افزود گرديد« 
 در حشمت خليل غبار " تاريخ شناسانـــه " و "عالمانه"الح  ، اين نظر به اصطـ١١حه  صف٩٣ه شمار» کــــاروان «

  )  هم چاپ شده١١ کاروان صفحه ٩٤شماره 
 و علـت ، در مورد اين کتاب  بنا بر کدام ا نگيـزه» غبار«اين قلم و دوستان می دانند که آقای حشمت خليل  

    .چنين ابراز نظر فرموده اند
الطايالت نامه ،  يا به بيان رساتِر واقعيت »افغانستان در چنگال خونين کمونيزم«يعنی » اثر «   همينحال از

و ؛ اما تطهير و .  پر از حب و بغض ، لعن و لجن ، نژاد ستيزی وافتراق گرايی ملی ،  ريب و ريوه ، کذب و دورغ 
« ، صرفا يکی دو تناقض ــ طور معروفبه خصوص اعضای پليد خـاد » ضبط احواال ت«توصيف وابستگان  دربار ، 

  .ــ را برگزيده در ذيل می آورم» مشت نمونه خروار
  : چنين می خوانيم» دهلی مرکز فعاليت های ضد روسی «  زير عنوان 
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... تماس نزديک داشتم ... تا يک سالی که در دهلی ماندم با نمايندگی های حزب اسالمی و جمعيت اسالمی و...    « 
محـترم   ... پوره بود ، همکـار بودم دل و جان تا آنجا که از توانم  د فی السبيل اهللا و آزادی وطنم با آنها ازبخاطر جها

 و چون پيش دفتر دفتر نمايندگی حزب اسالمی  حکمتيار در نيو دهلی شخصيت بسيـار با و قــار بود علی خان آمر
ی داشت و حتی بدون نوبت و اجازه پهره داران ميتوانست بسيار نمايندگی پناهگزينان ملل متحد در دهلی اعتباری زياد

 استاد بصير آمر دفتر نمايندگی  جمعيت« ، » باسانی پيش رئيس دفتر پناهگزينان ملل متحد  رفت و آمد داشته باشد 
  »... داشتمناسبات بسيار دوستانه اسالمی در نيو دهلی که اهل بدخشان بودو يک شخص بسيار مهربان بود با مهاجران

  ، ) ١٦٥ و١٦٤ صفحات ( 
     تکيه روی کلمات از روشنايی بوده ، نمی خواهد از کارنامه های بسيار بسيار ننگين، مفتضح و رسوای سياسی و 

فقط .  سخنی به ميان آرد]در هند  [ سازايی ، عضو خاد و باندش» استاد بصير«جنايی علی خان و باندش ، هکذا 
  . اشغال شده می گذارد  ینی نموده آنرا در مرکز ديد خواننده ی کاوشگر مسايل افغانستانتناقض  و تضاد را نشا

  : همان الطايالت نامه چه نوشته ١٥٣ در صفحه  شکر اهللا کهگدای باز هم  ببينيم که
. آی  ... دامريکا نيز برخوردار بو... از حمايت کلی پاکستان و حتی جهان غرب به سرکردگی... گلبدين حکمتيار     « 
شخصيت های سر شناس و آنهايی را که به درد جامعه فردای افغانستان برای باز سازی می خوردند، سر به .آی. اس

... آقای  گلبدين صد ها و حتی. نيست ميکرد و همين طرح افغان دشمنانهء پاکستان بوسيله آقای حکمتيار عملی ميگرديد
با کــــش  کردن ريسمان از دو طرف گلويش می کشت و در خريطه های هزاران نفر  را بدون گناه و ناحق شبانه 

جنايات وقتل و آدم کشی حکمتيار بدتر و خشن تر از جنايتکاران خلقی و پرچمی بود ... پالستيکی می انداخت و می برد
  »يرودبه وسيله همين آقای حکمتيار بشمار م... راکت باران کابل و ويران کردن شهری به زيبايی کابل . 

و شخصيت های ملی .  با درک اين واقعيت ملموس و روشن که حکمتيار جنايتکار و تروريست و اجنت است    کهگدای
 که  حکمتيارخود [ و سر شناس افغانستان را در پاکستان ترور می کرد و هزاران تن بيگناه را با ريسمان خفه ميکرد

توسط  اعضای باند جنايتکارش  به اشکال ) بفرمان وی(د مسلما  را شخصا با ريسمان بکشقادر نبود اينهمه  انسان
 در دهلی جديد خيلی ،، يعنی علی خان شبا يک تن از افراد زبــده و مورد اعتماد، ، با آن هـم   ] مختلف  بقتل ميرسيدند

ايندگی حزب با وی وساير اعضای نم) طور اخص ( ها نزديک شد و تا آنجا که از توانش پوره بود از دل و جان 
  .اسالمی در دهلی همکاری نمود 

اين نمايندگی در بافت اصلی حزب اسالمی شامل بود  .     نمايندگی منفور حزب اسالمی کدام تافته ی جدا بافته ای نبود 
 ،  اين جنايتکار عجيب که فقط (ورکن ی بسيار مهمی بود از ارکان آن حزب آدمکش و خاين درهـند ، که حکمتيار 

 توطئه های تروريستی و طرحهای شيطانی اش را در ) ، دوستم و مزاری  و مال عمـر همسانش بوده ميتوانند مسعود
  .  عملی می کرد ، در راس علی خان ،هند توسط اين نمايندگی 

پاسپورت، ويزه، (     اختطاف؛  ترور؛ سرقت ذيورات؛ پول نقد واموال مهاجرين؛ ازدواج های اجباری؛ جعل اسناد
پناهندگان ( »اخاذی«؛  )زندان »پارچه ابالغ«غت مکتب وپوهنتون، ، پارچه امتحان، سند فرا ، طالق خط ح خطنکا

تازه وارد راباجبر و زوربه دفتر حزب در دهلی جديد آورده بعد از ضرب و شتم پول و اشيای قيمتی آنها را تصاحب 
ساز و رقص در اسالم «  عروسی آنها به بهانه ی ؛ اذيت و آزار مهاجرين  و بهم زدن محافل خوشی و) می کردند
 يکتن از  صاحب منصبان خلقی و توسط دستگير [ »لباس های خانمها مطابق شرعيت اسالمی نيست « ؛ » نارواست 

که آمر استخبارات  حزب اسالمی در هند بود و مستقيما از طريق تيلفون از " معلم ستار " يکی از خادی ها بنام 
 ؛ قاچاق مواد مخدره وانسان ؛ اخذ پولهای مهاجرين به بهانه ی انتقال آنها به کشور های ...] ت ميگرفت وحکمتيار هداي

غربی و رها کردن آن بيچاره گان در ميدانهای هوايی نيپال ، تايلند و ساير کشور های آسيايی؛ جمع آوری اخبار و 
 وچگونگی عملکرد های سياسی آنها در هند؛  به اطالعات؛ من جمله اطالعات در مورد گذشته ی سياسی مهاجرين

اعضای با صالحيت و غير هندی تبار سازمان ملل متحد ؛ همچنان به اعضای با اعتبار سازما ن  ضد اطالعات هند که 
و مهاجرين را به شدت تحقير و   دارای صالحيت های اجرايی بودند،در دفاتر ملل متحد در دهلی جديد به سمت کارمند

 از جمله يک ی افغان که چند تن از پناهنده ها،و  خانم  سونی   ويشنداسخانم  و   کپورآقای  مثل[اذيت می کردند بسيار 
؛ که تداعی نام اينها تا هم اکنون ميکردند" همکاری" با وی به اصطالح   بر ضد ساير پناهندگان ،داکتر دندان و خانمش

؛ همينطور ارتباط با خــــاد نجيب اهللا ــ که )  ملول و مکدر می سازد ذهن و خاطر اکثريت مهاجرين آن وقت را به شدت
  .در پيوند تنگاتنگ با سازمان ضد اطالعات هند قرار داشت ــ شامل کار و بار اين نمايندگی در هنــد بود 
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رده است که حزب اسالمی به خاطر از بين بردن حريفان خود با خاد معاهدات و پروتوکول های بی شماری امضا ک« ( 
همه به ياددارند که چگونه گلبدين به افراد خود دستورداده بود که درصورت عدم توانايی . از هيچ کسی پوشيده نيست

  » مقابله باگروپ های ديگرمجاهدين، به عساکر دولتی پيوسته و پناه گاه های مجاهدين را به آنان نشان دهند 
مندرجه شماره دوم آن مجله، ماه مارچ ـ اپريل » راوا«ابط خارجی ل روئواز مصاحبه مجله اقتصاد با سحر صبامس

٢٠٠٣ .(   
، عضو خاد زير پوشش نمايندگی جمعيت اسالمی نيز کمتر از » شورای نظار«سازايی نماينده » استادبصير « 
 به دفتر ملل که اجازه داشت بدون نوبت و تالشی و در هر وقت و زمانی که ميخواست ، ميتوانست به آسانی( علی خان 

  . ؛ نبود ) متحد ــ که شديدا  تحت حفاظت پوليس بيرحم ، پر عقده و رشوه ستان  هند قرار داشت ــ  بـــرود 
  : را در ذيل می خوانيم  و باز هم نکته ی ديگر از جناب کهگدای

(  ن نمايندگی سه گانهدر مواقع اتحاد و نزديکی حزب اسالمی و جمعيت اسالمی، اين دو تنظيم به هوادارا...     «
اجازهء اشتراک در تظاهرات و همراهی با خود ) » نجات ملی«و » جبهه ملی اسالمی«، » حرکت انقالب اسالمی«

  ) همان کتاب١٦٥صفحه ( » نمی  دادند
، نمايندگی های هر دو حزب مزدور و جنايتکار در دهلی ، ريشه در ارتباط آنها با خاد نجيب  » اتحاد و نزديکی«اين 

ورنه همه گان به اين امر آگاهند که اعضای هر دو باند چپاولگر و بی . همچنان سازمان ضد اطالعات هند  داشت 
. نهايت ضد زن ــ هم در داخل کشور ،هم در پاکستان ــ به مجرد رويا رويی ، همديگر را چون ددان گرسنه می دريدند

همکاری می کرد و در عين زمان می خواست دل » تاحد توان ازدل و جان و « و اگر فردی با يکی از اين باند ها 
ــ به دست آرد ، به طور يقين و بدون دغدغه ی خاطر، چنين فردی به نام  کهگدایبه شيوه ی طرف ديگر را نيز ــ 

يار بسيار ها ارتباط بس» تنظيم« با تمام اين ـه شقــــه می شد ؛ امـــا جناب کهگدای شقـــ ،جاسوس و مخبر  جانب مقابل
  .  کرد»از دل و جان و با تمام توان همکاری« بر قرار نمود و با آنها » دوستانه«

ارز بر ضد تجاوز امپرياليسم  به مثابه  يک  مب) به فرض(نيک با خاد نميداشت و ، اگر پيوند ارکاآقای کهگدای
 علی خان  نزديک نمی شد، تا مبادا صدمه ، قبل از زندان ، درزندان و بعداز حبس ، مبارزه می نمود ، هيچگاه باروس 

 به سببی از نزديکی با وی اجتناب نکرد که نامه سفارشی خاد نب وی متوجه اش گردد ؛ اما آقای کهگدایای از جا
دل پر بود ، بی هراس و بی واهمه با  نمايندگی باند های اخوانی  به ويژه  باند حکمتيار در . نجيب را در جيب داشت

و از . ارتباط ــ در ظاهر فی السبيل اهللا ــ قـايم کرد و تا حد توان از دل وجان در خدمت آنان قرار گرفت دهلی جديد 
  .نمايندگی باند های اخوانی در هند مستفيد گرديد... حمايت ، رهنمود و مساعدت های

 
   :امــتم ر ؛ اما ناــن آخــ سخ-١٣

  
با نفرت بسيار شديدی که از مليت پشتون و زبان آنها  .ه می پندارد خانواد» بزرگ« که خودش را ، آقای کهگدای   
 مبتکر احيای مجدد افغانستانو ) چون ساير مليت ها  ( ، آزادی پرست د  ، نمی خواهد که اين مليت غيور، جنگاوردار

  .نقشی داشته باشند) که محکوم تاريخ است  امپرياليزم امريکا حتی قدرت دست نشانده ی کنونی ( ، در ساختار قدرت 
 و ژورناليسم وی ، که در متن اين نوشتار ارايه شد ــ و به يقين که  که در مورد آقای کهگدای    متکی به برداشتهايی

خواننده ی دقيق پا ی آن صحه خواهد گذاشت ــ ميتوان گفت که ايشان با وابستگی های چند جانبه ای که دارند در 
را ايفا مينمايند ) روسيه فدراتيف ، امريکا ، تاجکستان و ايران(ش دالل سياسی  چند جانبه ساختار قدرت در افغانستان نق

؛ ولی تمنيات باطنی جناب شان ، که با خواست امپرياليسم روس همگون ميباشد ، اين است تا ، تاجکيسـم آنطرف دريای 
هميش سر در آخور روسها دارد ــ همراه با عمال آمـو ــ که به همين تازه گی ها پيمان نظامی  با روسيه امضا نموده و 

 جدا از آنها  KGBخـــاد ، شبکه های استخبارات روسيه و قلم به دستان افغانی  مجموع ، » شورای نظار«روسيه مثل
در افغانستان و در خارج از کشور ، همچنان اجنت های جمهوری اسالمی ايران  مثل رضا دقتی ، محسن مخملبا ف ، 

آنان در آينده ی اين ساختار نقش تعيين کننده و دايمی داشته باشند ، که در » وحـدتی « ، و وابسته های ... هلوانچنگيز پ
  .اين راستای ننگين با تمامی نيـــــرو و چهار اسپـه روانند و به افـت و سقـوط حتمی و غير قابل اجتناب ؛ نمی انديشند 

       
  )رووف روشنايی(                                         
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  موخذ و منابع در صفحه بعدی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                      .ومنابع زير درمتن نوشته به داخل قوس نيز تذکار يافته است موخذ  
  »روند شه    «  ـ  ١
        ٢٠٠٣  اکتوبر٥٩وشماره ١٩٩٥ جوالی ٤٠ شماره( » پيام زن « ـ      ٢
  )» ماريوف « جنرال ( » در افغانستان چه گذشت « ـ      ٣
   )٢٠٠٣ماه جون١٤شماره ( » مـوج  « ـ      ٤
   )محمودـ محمود ( » تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس « ـ      ٥
  »م حدود العا ل« ـ      ٦
  »تاريخ فرشته « ـ      ٧
  »تاريخ سيفی هيروی « ـ      ٨
  :و آثار مورخين معروف مثل» جغرافيای هفت اقليم « ـ      ٩
  »البيرونی « ـ     ١٠
  »بيهقی « ـ     ١١
  »منهاج السراج « ـ     ١٢
  »فردوسی طوسی « ـ     ١٣
  »ابن بطوطه « ـ     ١٤
  رناليست معروف به نقل از منابعاحمد رشيد ژو( » طالبان      « -١٥

  )            چينــی و هنـدی از قرن شمشــم مييــالدی
  )اثر نويسنده گمنان هندی ( » تاريخ درانيـآن « ـ    ١٦
  )جلد اول» غبار«زنده ياد(»افغانستان درمسيرتاريخ « ـ    ١٧
                                    )           ٢٠٠٣شماره دوم مارچ ـ اپريل( » مجله اقتصاد « ـ    ١٨
  )چاپ ايران ( » آدينـــه « ـ    ١٩
  ترکيـه تحت رهبری اتاتـورک به يک جنگ رهايی بخــش« ـ    ٢٠
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  » عليه استعمار١٩٢٣ــ١٩١٨            ملــی
  )داکتر روستار تره کی( » زنـدان پلچرخــی « ـ    ٢١
   )٣٤و٢٩  هایشماره( » مجله آيينه افغانستان « ـ    ٢٢
   )١٩٩٢ سپتمبر ١٧٤شماره ( » مجاهد ولس « ـ    ٢٣
   )٢٠٠٣شماره دوم مارچ ـ اپريل( » مجله اقتصاد « ـ    ٢٤


