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 پیشگفتار : 

خردگرایی   نگرش  تکنیک وتولید ،ورشد در سه سدۀ اخیر با پیدایی علم ، 

هستی    توعقالنی وآفرینش  ازجهان  خلقت   ،  ، اروپا  و  در  نوزایی  دورۀ 

بروز    یروشنگر برای  را  مناسبی  بستر  این جهش  و  ؛  شد  آغاز  وتجدد 

   . مساعد گردانید صنعت و هنر  ، اصالحات مذهبی وپیشرفتانقالبات فکری  

،  درفرآیند   نوزایی  وتجدد  دوره  اروپا  روشنگری  هوشمند    در  انسان   ،

موفق    وصنعت  ، خردگرایی    دانش اسلوب شناخت عقالنی ،  ومتفکر بمدد  

دینی را  ی راسراز نو بشناسد وگردید که جهان هست اعتقادات وباورهای 

تا آن زمان  را که ای  همه تفاسیر وتعابیر دینی ومذهبی و دگرگون سازد  .

بینش نوین وعینی تعریف ومورد  با  ،    کائن به بشریت ارائه داده بود  جهاناز

 .    دهد باز شناسی قرار 

وب  باورمندی  دردوره روشنگری وتجدد دراروپا، عقالنیت که یکی از اسل

ازهستی ست ، مستقیماً در تعارض با اعتقادات دینی قرار  عینی  شناخت  

 قرارداد.  وتردید وکتابهای مقدس ادیان را مورد سوال  . گرفت

 رشد صنعت وتکامل وپیشرفت علوم وتغییربنیادی درساختار های زندگی  
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از وجامعه  وخانوادگی  فردی  بقاء    نگاه  یکنوین  برای  واحتیاج  ونیاز   ،

وتداوم حیات از سوی دیگر، حس ابراز وجود وحق خواهی وحق گیری  

لجوج ، مستبد ویکدنه سیاسی ومذهبی تشدید  ،    یکه تازعلیه  قدرت های  

 1789انقالب فرانسه در سال  بروز. وزمینه های سیاسی وعینی  شد    هبخشید 

 را مساعد گردانید .  

این جنبش خودایستایی ملی در اروپا ، یکجا با رشد علم وتخنیک همبسته  

   . شدند  ودست نفوذ مذهب براشکال شعوراجتماعی جامعه  را از پشت بستند

ُخروش    ، وعلم  وصنعت  عقالنیت   ، خردگرایی  جنبش  پیدایی  همچنان 

خودشناسی ومردم شناسی ، تکامل پذیری  وهمبستگی ملی را میان  احساس  

 .   زنده ساخت  شهروندان اروپا 

مردم اروپا دانستند که با علم ، عقل ، خرد ، صنعت ، وتولید میتوان زندگی  

بدون درد را تجربه کرد . ازین سبب بود که اندیشه جدایی دین از سیاست  

 را درساختار حاکمیت مردمساالر، هوشیارانه وعقالنی تحقق بخشیدند.  

تفسیری  مردم اروپا در فضای آزادی وامنیت ، بدور از حصار های  اکنون  

خانوادگی  آرام  اززندگی  دین ورژیم های سیاسی خودکامه وغیرمشروع ،  

 لذت می برند .   ،  وفردی جامعه خویش

تواند زندگی  مردم   می  هم  بدورکشورما  .  باعزت  کند  را تجربه  درد  از 

خود   خاک  خود  خانواده  مانند  ما  کشور  رهبران  همه  که  درصورتی 

به  ،  وست داشته باشد . وبه زنش  وشهروندان خودرا باوجدان بی آالیش د

به آب وخاک  ،به پیروکم پیرش    ،  به کودک وجوان ونوجوانش،  مادرش  

د . از خود رایی وخودخواهی وخودپروری امتناع  نهوا وزمینش عشق ورز

پدر نورز و  ومادر  وزن  ودختر  پسر  به  که  را  چیزی  کلمه  دریک   . د 

   دیگران نیز پسند نماید.  واعضای خانواده خود می خواهد به 
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از خداوند بترسید به خاک وزادگاه ونماد هستی تان خیانت نکنید.  چه خوب  

 :    سیف فرغانیفرموده ،  

 ذردــــرگ بر جهان شما نیز بگـــهم م

 ذردــم رونق زمان شما نیز بگــــــــــه                                      

 راب ـوین بوم محنت از پی آن تا کند خ

 ذرد ـر دولت آشیان شما نیز بگـــــــــــب                                      

کج بنشین راست بگو این کتاب باید گفت که    نشربرای روشن شدن انگیزۀ  

سال اخیردرجامعه ما وجهان    20  دورۀ از رویداد های است که درزتابی  با  ،

   اتفاق افتیده است.

مرام ازبیان این رویداد ها ، پیامد ها وماجراها ، شکوه وگالیه ودادخواهی  

افشای پیشبردسیاست  بگونه کُل  ازاشتباهات رژیم حامد کرزی نیست . بلکه  

حکومت تک صدایی  ساختار سیاسی  ناعاقالنه جنگ وجنایت سازمان یافته  

 دراین برهه می باشد.  برهبری یک گروه وطن فروش قومی پشتونها 

در این نوشته تالش ورزیدیم که اندیشه ها وبرداشت های مانرا بدون ریاء  

از برنامه های سیاسی حاکمیت دولتی حامد کرزی ــ غنی احمد زی  بدون 

 کم وکاست بیان نمائیم.  
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قتل وقتال    جفا وجنگ ،: ه  کرزی این همحامد  آقای  من نمی دانم که چرا  

گروه های قومی تفنگ  بوسیله  اندی    ده سال ورخشم وخشونت در چها  ،  

 .  رواداشته است  بمردم ما  ،  شبدست طالبان همتبار

که   دانید  ومی  شنوید  می  خود  دولت  شما  خبرهای  کرزی  هرروز  حامد 

احمدزی   غنی  امنیت    واشرف   ، وساختمانی  کار   ، اشتغال  ایجاد  از  نه 

از اعالن فساد و دزدی ، تقلب  وآسایش برای مردم سخن می گوید ،  بلکه  

و تعرض، انتحار وقتل وکشتن وزخمی شدن شهروندان سرزمین ما بوسیله  

 این سربازان کورنهادهای سرمایه ، حکایت می کند .  طالبان  

نمی شناسند  م وجدان ویاشرم وحیا چیزی را  بنا  من نمی دانم چرا این آقایان  

عالی ترین  ، وی   سعادت به خوشبختی و ، عشق به انسان همه می دانند که 

اما  . بشمارمی آید  هوشمند  اخالقی یک فرد  احساس ونسانیت ا معیار نمود 

 .  اند  دورباز این معیار  ومکدرباتأسف که وجدانهای آلوده 

وجدان های    که    رهبرانی   به گونه  دارهش« را ،  بابك رادمنش  سروده »  این  

، جهت ناپایداری زندگی وعبرت     دارند مادیت ، قدرت وشهوت  به  آلوده 

 گرفتن ازآن پیشکش می شود.  
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 مهتاب عشق 

 ای مهتاب عشق بتاب  

 ای باران عشق ببار 

 ای خورشید محبت بسوزان بنیاد جنگ و کینه ها را 

 سینه ها را  ید گرد و غبار  ئآی آدمها بیائید بشو

 این همه حرص و طمع برای چیست 

 آخراین دنیا مگر برای کیست 

 د برده ذره ای از مال دنیا را چه کسی با خو

 چه کسی پیمان بسته که ببینه صبح فــردا را 

 وقتی آدم یک روزی فنا میشــــــــه 

 دا میشه ـــــمی میره روح از بدن ج

 دال برای چیه ــپس دیگر جنگ و ج

 اونیکـــه مــــــانده تو این دنیا کیه 
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 انسان چـــــرا وقتی که به قدرتی میرسه 

 خودش را گم میکنه این همه ظلم میکنه 

 این عمر کـوتاه ما تمام میشه یک روزی

 طعم خاک میشویم نیست و هالک میشویم 

 شاهان همه رفتن کاخها بجا مانده 

 فرا خوانده ما را ،  خدای توانا

 بسوی آدمیت به نور حقیقت 

 خداوند عاشق فرا خوانده ما را 

 به عشق و محبت نه بر خشم و نفرت 

 ما همه از خاکیم دوباره بر خاکیم 

 نه باقی مطلق و نه بام افالکیم 

 شاهان همه رفتن کاخها بجامانده 

 شاه وگدا مردند دنیا بجا مانده 

 مهتـــــاب عــــــشق بتـــــــاب 

 بــــــاران عـــــــشق ببــــــــار
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 بخش نخست :  

 انیگو یفارس انیواژگان م یگانگیفقدان قسمت اول ــ 

 2010سوم جنوری 

سال بدینسو زبان حوزه تمدنی قارۀ کهن وزبان تفاهم    2600زبان فارسی از

ملی میان ملل مختلف جهان بوده و می باشد. ومردمان ای که دراین حوزۀ  

تمدنی زیست می نمایند بوسیله همین زبان توانسته اند که بدست آورد های  

 چشمگیر دانشی وعلمی دست یازیده اند.   

ازیها و فروپاشی جغرافیایی سیاسی ایران قدیم ، این حوزه  اما پس ازتهاجم ت

تبدیل   وکـــــوچکتر  کوچک  کشورهای  به   ، وزبانی  وفرهنگی  سیاسی 

  ، ایران فردوسی  با ازمیان رفتن جغرافیایی سیاسی  . وهمزمان  گردیدند 

سرنوشت زبان فارسی وفرهنگی که به این زبان تکامل یافته وبارور شده  

 د قرار گرفت .  بود نیزدچاردستبر
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بویژه در سه سده اخیرکه از جغرافیایی سیاسی ایران فردوسی کشورهای  

زبا ،  فارسی  امروزی  ایران   ، ترکمانستان   ، ازبیکستان   ، تاجیکستان  ن 

که   جدیدی  تغییراتی  وبا   . آمد  بوجود  وغیره  افغانستان   ، آذربایجان 

درساختارهای  قدرت وحاکمیت سیاسی این کشور ها رونما شد ، همسو  

بااین اتفاقات ، ناگزیر جایگاه زبان فارسی بمثابه زبان تفاهم ملی دربرخی  

 رنیزدستخوش تغییر گردید.  از این کشو

مابدین اندیشه هستیم که زبان فارسی همچو زبان تفاهم ملیت ها در حوزه  

تمدنی آسیا می تواند درهمبستگی وهمجوشی وهمزیستی میان خلقها نقش  

 فرهنگی وسیاسی واقتصادی خویش را شایسته ادا نماید.  

گلیسی وسیاست  برای اینکه کشور های فارسی گوی بتوانند دربرابر زبان ان

المللی   جهانی سازی اقتصاد غرب صنعتی بی ایستند  و در عرصه بین 

متعادل عرض وجود نمایند ، بایست در تمام معامالت وتعامالت داد وستد  

کار   فارسی  وپیشرفته زبان  ومتکامل  غنامند  زبان  از  وسیاسی  اقتصادی 

 گیرند .  

فارسی ز که رهبران کشورهای  اینست  ما  ویژه  به  پیشنهاد  باهم  باید  بان 

تفاهم برسند و یک پژوهشگاه جهانی همه شمول زبان فارسی را در یکی  

تمام  بتوانند همه روزه  نمایند. وازاین راه  ازاین کشورهای وابسته ایجاد 

واژه های جدیدی که در روند تکامل علم بشری بوجود می آید باید در زبان  

انتخاب گردد. تابدینوسیله زب آن  ان فارسی چه در عرصه فارسی معادل 

 ملی وبین مللی بگونه متوازن رشد وتکامل یابد .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                            20     کج بنشین و راست بگو

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اما باتأسف که روزگار علمی ودانشی زبان فارسی درکشورخودما خراسان  

 ــ افغانستان وازبیکستان خیلی ناجور است.  

نخبگان    ریسال اخصد  که در  ی از مشکالت عمده و اساس  یکیله  از جم

ــ  در    ی گو  ی فارس  انیوفرهنگ به  خراسان  کنون  تا  آن  سر  بر  افغانستان 

  است یس   ه یعل  یاسیاند ، نبود طرح راهبرد س   افته یدست ن  یمشترک  شه یاند

در    یزبان  فارس  ت یبرسرنوشت هو  ی گرا ــ مبن  له یحاکمان قب   ی زیزبان ست

 . کشور بوده است  نیا

، غافل از موضوع نبوده راجع    ی گو  ی دگر قلم بدستان فارس یدر پهلو  ما

  ی کرده وبار شهیاند  خراسان ــ افغانستاندر ی زبان فارس ندهیبه سرنوشت آ

در  یمیمفاه علم  تیاهم  موردچند  ارزش  اقتصاد  ی و  و    یوفرهنگ  یو 

؛  کنون ضرورت تکرارش   میارائه داشته ا   شیخو  هنانیآن به هم م  یاجتماع

 . نم یب  یرا نم

  یمتجانس اجتماع  ریکرد که مردم ما از ساختار غ  دیبا   اقرارجا   نیا  مگر

که کشورا  ی آگه  ش یجامعه خو دارند  ــ    شانیکامل  ،  خراسان  افغانستان  

را هم    نیمختلف .  وا   ی و قوم  ی کی اتن  ی ها  ت یاست متشکل از اقل  یکشور

  گانهی  نیسرزم  نی سو درا   نیسال دور به اهزارها  از  یکه زبان فارس  دانندیم

 بوده وهست   یخطه باستان  نیساکن  ا   یها   تیاقل   ۀهم  انیم  یمل  اهمزبان تف

.    
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و     یاز محمود طرز  ریسده اخ   فرآیند پشتون تبار در    یاسیاما رهبران س

  مشیو ت  یشروع تا حامد کرز  ا یحیو خاندان آل  بارکزایی  امان هللا خان  

پ در  گو  ینابود  یهمه  تقو  یفارس  یا یزبان  و    پشتو   یمحل  ش یگو  هیو 

 . جامعه ما  بوده و هستند است یفرهنگ ، اقتصاد و س یساز زه یپشتون

ـ    2001)    یحامد کرز  ت یهشت سال حاکم  ی زیزبان ست   است یس  شبردیپ 

فرهنگ     یوزارت خانه ها  لهی خواه اش ، بوس  تیتمام  می (  و ت  یالدیم  2009

 . ماست ی افغانستان شاهد مدعا  خراسان ــو آموزش و پرورش در

و اقتصاد و فرهنگ  استی س نیکه اگر در شرائ دانندیخوب م  لهیحاکمان قب

کند ، اراده و    دایپ   انی گذشته جر  مانند  یزبان فارس  پاکیزه کشور خون    نیا

ا  ت ین عمل شهروندان  براحت  نیسرزم  ن یو   ، فهم  یبسو  ی زنده  و    ی هم 

 . شوند  ی سوق م  یمل ی و همبستگ یشیهمآ

است . با تأسف که    تیو امن   آرامش،    یصلح و آشت  نشانه  یمل  یهمبستگ

نه در    لهی قب  ت یحاکم  استیعمر سدرازا   است  در حفظ جنگ و خشونت 

 . تیصلح وامن  نیتأم

ــ     له یاز طرف حاکمان قب  یزیزبان ست  استیاساس است که تحقق س   نیبد

  ی و صلح و ثبات در کشور ما م  ی مل  ی شیاز روند همآ  یریجلوگ   قت یدر حق 

 . باشد

 ،  زبان اول   ایآس  ی، زبان حوزه تمدن ی! زبان فارس زیعز انیگو یفارس 
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ا   . است  اسالم  دوم  زبان  و  جهان  ه  نیعرفان  به  تبار  چی زبان  و    ی قوم 

کند صاحب   یندارد . هرکس که با آن صحبت م یخون  تی وتعلق  ی ختگیآو

  قت یدر حق  ردیگ  یزبان مبارک قرار م   نیا  هیکه عل  یباشد وهرگروه  یآن م

آن    یو علم  یو اسالم  یدشمن آن بوده و مانع گسترش معرفت عرفان  رام

 . گرددیدر منطقه و جهان م 

زبان   نیافغانستان نگهبان و مراقب ا خراسان ــ ! در   ی گرام انیگو یفارس

مطبوعات    یباال   لهیقب   یزیزبان ست  استیبود . ونگذاشت که س   دیمشترک با

حکومت   یو پرورش یآموزش   یوحوزه ها  ی ریو رسانه ها و منابع  تصو

 . کند

شعورانه    لهیکه گذشت !  حاکمان قب  ی کشورآگاه اند که در صد سال  شهروندان

را که در ذهن پوست و    یمانوس زبان فارس  میقد   یشرمانه واژه ها  یو ب

   ی شده بودند ــ با کلمات ساختگ خته ی گوشت و استخوان فرد فرد مردم ما آم

گو ونامانوس  تعـــو  یمحل  شیمجرد  فرهنگ  ض یپشتو   ینمودند وهزاران 

 . چال ها  محبوس کردند  اه یبه س ز یرا ن یمدافع زبان فارس

بهره گرفت وزبان    یی مدرن ارتباط ماهواره    ل یتعمق کرد واز وسا  د یبا   حال

 . نجات داد  یدولت تیحاکم یرگیافغانستان از چخراسان ــ  را در   یفارس

 لقمه    کیخواهد بود که بخاطر تناول    ینا بخشودن  ریآشکار و غ  انتیخ  نیا
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قب  یینان در سفره گدا  در    ش یخو  یو زبان  ی فرهنگ  ت یاز هو  له یحاکمان 

 .  میافغانستان  بگذرخراسان ــ 

،  به    تیت و مادقدرت وشهو   یایدن   دهیگرو  ه یما  یافراد ب کعدهیتأسف    با

  مات یسقدر ت   کهیکارکرد تا  زمان   له یقب  زمیدر نظام شؤون   د یاند که با   دهیعق  نیا

و    ت یاز هو  توانند یآن ، مپس ازبشوند .    ی کدام سمت  رمسؤولیقـــدرت مد

 . دفاع کنند نیسرزم نیا  یزبان و فرهنگ باستان

   ی اسینقش س یکرز رحامدیشر ت یکه در هشت سال حاکم دند یمردم د مگر

  ی باستان  تیوهو  ی نظام در دفاع از زبان فارس  نیدر ا  انیگو  یفارس  یوعمل

 . رنگ و شرم آور بود  یجان و ب   یکشور چقدر ب نیا

ــ    یو حقوق  یاسیدر ساختارنظام س  ی ادیبن  رییتغ  کی  یبرا   دیبا   خراسان 

درخت ستم    شهیر  یاریافغانستان تعقل کرد و همبسته گام گذاشت . نه در آب 

 . لهیقب  ت یثمر حاکم  یگستر ب

زبان    یزگیکند  که ما رسالت خود را در راه پاک  یحکم م  ی اسیجو س   اکنون

 . میادا نما  یمشترک فارس

  یآرزو م یگو یادب از تمام روشنگران فارس  ی با عرض حرمت وادا ما

   ی محل  شیوس  » گوماننا  یواژه ها   شیخو  یفارس  ی که در نوشته ها  میبر

 . ندیننما  ریتحر یفارس یپشتو « را عوض واژه ها
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  ی جا شده زبان فارس  یب  یواژه ها   ش یکه هرکس به نوبه خو  م یوار  دیوام

ـدر    ی خیتار  یو استفاده از داشته ها  قی و تحق  قی افغانستان را با تدق  خراسانـ 

  ی ایبعد با زبان گو  ی . تا نسل ها  آورند یب  ش ی، آهسته آهسته دوباره سر جا 

  ی حوزه تمدن  یو علم  ی نی، د   ی از معرفت عرفان  ی به آسان  ی فارس  زهیپاک

عقب  پیشرفته  واز روند کاروان تمدن جهان    رندیشترگیو جهان  بهره ب  ا یآس

  . نمانند 

را که   یزبان فارس یچند از درجات افسر ی واژه ها وقتبا استفاده از  ما

  ث یکرده منح  یشده بود بازشناس  زهیپشتون  ش یپ  یسالها   له یحاکمان قب  لهیبوس

  ی م  شکشیکشور ما پ  یگو  ی به  شهروندان فارس  زیناچ  یول  نیگام آغاز

 .   م ینمائ

  ک یبرنامه ن  نیا  ز ا  شیبنوبه خو  کیکه هر  می قلم بدستان تمنا دار  ریواز سا

  ت یپشتو ( حما  یمحل   شیاز واژگان گو  یزبان فارس  یساز  زهی) پاک  یفرهنگ

 . کمال مدد رسانند ی وآنرا به  سو ند ینما
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 ی در زبان فارس نیرو های مسلح یها درجه

باید یادآوری کرد که با فروپاشی جغرافیایی سیاسی  !   قبل از ورود به مسئله 

وزبانی ایران فردوسی ، سرنوشت زبان فارسی در کشور های قیچی  شده  

  ی شده ودرفرآیند زمان  شدید  دچاردگرگونی های  یکسره از بدنه ایران قدیم  

 .   ه است واژگان جدید  وارد جغرافیایی فرهنگی زبان فارسی گردید

سرنوشت زبان فارسی  دراین نوشته درباره بویژه  ا اکنون روی سخن ماما  

 درکشور خراسان ــ افغانستان می باشد.  

افغان ها   به حمایت مستقیم هند برتانوی  با رویکارآمدن حاکمیت سیاسی 

بنام  این سرزمین  که درآن وقت  میالدی    1747درشرق ایران درسالهای  

شان زبان  رارحاکمیت  در آغاز استقیاد می شد ، افغانها    ــ ایران  خراسان

بمثابه زبان تفاهم ملی خویش  وهزاره ها ،    تبارفارسی را همچو اقوام ترک

     .ه بودند  قبول وپذیرفت

با تحکیم استقرارحاکمیت شؤونیزم قبیله افغان ، رهبران  واما به مرورزمان  

  ، بمثابه زبان فارسی  جایگاه  که    شدند  فکر وذکر  درک ،  به این    این قوم  

از اهمیت واالی برخوردار  ملی دراین سرزمین  وتفاهم  مبستگی  سنگ پایه ه

وسیاسی   وفرهنگی  اقتصادی  های   شاخصه  بخش  از  آنرا  وباید   ، است 

زبان بی مایه گویش پشتو خویش    ودرعوض   ،  حاکمیت دولتی بیرون کشید   

   جاگزین آن ساخت  .  را منحیث زبان ملی 
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میالدی   1919اکنون که از پیشبرد سیاست فارسی ستیزی حاکمان افغان از  

   تا به امروز صد سال می گذرد . 

کار  که در اختیار داشتند  پاکی    از هر وسیله نا   در این دوران  رهبران افغان

وآنرا باساز وبرگ سیاسی   اال بکشندرا بخویش گرفتند تا گویش محلی پشتو 

 والنند .  بمنحیث زبان ملی باالی شهروندان این کشور بق

رهبران حکومت تک  درسایه ای این نگرش وتقویه گویش محلی پشتو  ،  

  ظاهر شاه   و  امان هللا خان  در دورهصدای پشتون افغان با امکانات دولتی 

ــ بوسیله وسایر نهاد های    نهاد پشتوتولنه   نهاد مرکه پشتو ،    وداود خان 

وتداوم دادند .  اعالم  سیاست واژه سازی برای گویش محلی پشتو را  دولتی  

ویا  نماید  فکر  واژه نو برای زبان پشتو    اگر کدام  که هرکسی    بااین مرام  

 بدست می آورد .  از جانب دولت  بسازد مقدار پولی بنام بخششی 

غیر متعارف  وامکانات    روشهااسلوب ،  بااین  حاکمیت خود محور پشتون  

؟  خواستند  گویا که  از یک گویش محلی  کوشش بخرچ دادن  که تا  خویش  

   بنام زبان پشتو بسازند.   ییک زبان

حامد کرزی وهمتبارانش  رهبران حاکم افغان در اوضاع واحوال امروزی 

تالش   کشور ما ،  در زیر سایه حمایت نیروهای رزمی آمریکا وانگلستان

  ی یک مشتدر دائرۀ تداوم سیاست پشتونیزه سازی نظام باید   براین دارند که  

خود ساخته وخود بافته  واژگان ناآشنا وغیر متداول گویش محلی پشتو    از

 باالی مردم فشار وارد نمایند تا در نوشته ها   را زیر نام مصطلحات ملی 
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ها  خویش وسخنرانی  همچو    ی  فارسی  شیرین  زبان  واژگان  عوض  به 

ساختگی   واژگان  آموز وغیره  ودانش   ، دانشکده   ، پژوهشگاه   ، دانشگاه 

را مورد کاربرد  هنتون ، پوهنزی ... (  همچو ) پووخریدگی گویش پشتو  

 قرار بدهند .  خود 

پیر وخزانه معرفت  مافارسی زبانان از هرقوم وتباری که هستیم این زبان 

و   گوهرجان وهمچو  را  سرزمین خویش  وآگاهی   وافتخار وعزت  وبود 

 می دانیم وهم حس می کنیم.   ما، سربلندی وغرور 

رشد  ــ    پاکیزگیراه  که در    اهیم داشت خورسالت  زنده هستیم  که  وجداناً تا  و

دانشی وپژوهشی ،  از هرگونه سعی وتالش  ،  غنامند    این زبان  وتکامل  

عظمت  با عزت کرامت وبا حریم  . واز  دریغ نه ورزیم، اخالقی وانسانی 

   علمی وفرهنگی  زبان فارسی جانانه دفاع ونگهداری نمائیم . 

ن دل ما پیوسته قرار داشته  با اهمیت وبا ارزش دربرابر چشمااین هدف  

وازینرو    ، درنظام  که  خواستیم  ودارد  فارسی راکه  واژگان زبان  برخی 

فارسی  وارتشی    لشکری زبان  سازی  همسو  جهت   ، دارد  به  کاربرد 

ما خراسان ــ افغانستان تقدیم نمائیم  خود  گویشوران فارسی زبان در کشور  

باشد   در گفتگو های روزمرگی ونوشته های خویش  که شهروندان ما  تا 

را بکار برند وازکاربرد واژگان نامتداول  واژگان پاکیزه خود زبان فارسی  

اینک بگونه نمونه    .    دیگر زبان ها وگویشهای محلی ، خودداری نمایند  

 کری را بشما تقدیم می نمائیم :  شرحی برخی از واژگان نظام لش
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متشکل است یک کشوِر محاط به خشکه وبحر ،   مسلح    یروی ن  ساختار

 :  از دو بخش

   :   ی اول ـ بخش نظام

 . باشد یم یبحر  ی روی. ن یهوا  یروی، ن ی نیزم یرویاز : ن یتشکل 

داران و سربازان    از افسران و درجه   ی، وبحر  یی ، هوا  ی نیزم  ی ها  یروین

 : شده است و عبارت اند از لیتشک

 

 : یبزبان فارس ییو هوا ینیـ درجات افسران زم  1

 ز یدرست  یستاد ارتش   :       به پشتو لو سیرئ 

 پشتو استرژنرال (  به  )  ستاره فرمانده کل قواهرچهاژنرال   : ارتشبد 

  (ژنرالسه ستاره ) به پشتودگر   ژنرال :        دبسپه

                           دو ستاره   ) به پشتو تورن جنرال ( ژنرال : سرلشکر

                     (ژنرال د یستاره   )به پشتو بر کی   ژنرال   :    پیسرت

             :      ) به پشتو دگروال (                سرهنگ
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              :      ) به پشتو دگرمن (   دوم         سرهنگ

 :      )  به پشتو جگرن (                   سرگرد

 تورن ( :      ) به پشتو                   سروان

 من ( ) اول , دوم (  دی :      ) به پشتو  بر                 ستوان

 ضابط  )اول و دوم (       ای                         استوار

 سرباز (  12 ی ال  8مشر( )فرمانده  ی :     ) به پشتو دلگ             گروهبان

                                سرباز  5  یال  4فرمانده      یعنی                     سرجوخه

 ی ولشکر یسپاه     ی عنی                    سرباز

 

 :  یبزبان فارس ییایدر یروی ـ درجات افسران ن 2

 کل قواه  هچهار ستاره فرماندژنرال  معادل  ) ارتشبد (     اساالریدر

 سه ستاره ژنرال      ساالردوم معادل)سپهبد (           ایدر

                          دو ستاره   ژنرال)سرلشکر(               معادل                ابانیدر

    ستاره ک ی ژنرال(         پیمعادل          )سرت      اداریدر

  معادل          )سرهنگ(         به پشتو : دگروال         ناخدا 
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 دوم   معادل          )سرهنگ دوم (    به پشتو  : دگرمن  ناخدا 

 سوم  معادل          )سرگرد (           به پشتو  : جگرن ناخدا 

 )سروان(            به پشتو  : تورن    معادل         ناوسروان

 من )اول و دوم (   د یبه پشتو: بر    ) ستوان (          معادل              ناوبان

 ) استوار(                     ضابط         معادل      ناواستوار 

 مشر  ی)گروهبان(         به  پشتو : دلگ      معادل          یمهناو

 )سرجوخه (    معادل          یسرناو

 معادل        )سرباز(         یناو

 

 :    ی ــ بخش انتظام دوم

ن  یانتظام  یروین از    کی  یداخل  تیخفظ امن  مسئول  ی اصل  ی رویعبارت 

که عمالً در   یگرید  یاز نهاد ها   روین  نی، ا  س یکشور است که افزون برپل

سه    یشده ودارا  ل یها تشکها و ردهاند و از بخش   کیشر  یداخل  تیکار امن

 . است ی بخش کل

 ؛  ی فرمانده ــ

 حفاظت و اطالعات ؛   ــ
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 حفاظت و اطالعات ؛   ــ

 . یاسیو س یدتیبخش عق   ــ

  رو ین ی داشته ودارا ی و نظام ی تیامن  فه یوظ  ی انتظام ی روین ی بخشها شتر یب

 . دارند یو دولت  یبخش ها جنبه خدمات اجتماع یمسلح هستند وبرخ یها

 

 :  ی بزبان فارس ی نظام یـ ارگانهاسوم 

 : دسته ) به پشتو بلوک ( کیــ  1

سرباز     40ـ    30است که معمواًل از    ی ارتش  ی) جز وتام ( ها  گانیاز    یکی

  ا ی  ی کمی(  دمنیدسته ، ستوان )به پشتو بر  ک یشده ، به فرمانده     ل یتشک

 . شود ی گفته م یدوم

  : ( یــ گروهان ) به پشتو تول 2

  170ـ    140است که معمواًل از    یارتش  ی) جز وتام ( ها  گان یاز    یکی

شده ، به فرمانده گروهان ،  سروان )به پشتو  تورن (  گفته    لیسرباز تشک

 . شود یم

 : ــ گردان  ) به پشتو کندک ( 3

   1000ـ  300است که معمواًل از  ی ارتش ی ) جز وتام ( ها گانیاز   یکی
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تول  6تا    2  ی عنیسرباز   پشتو  به   ( ، فرمانده     لی (   تشک  ی گروهان  شده 

  . شود  یگردان ، سرگرد )به پشتو جگرن ( گفته م

 : ــ هنگ )به پشتو غند ( 4

شده    لیگردان تشک   6تا     4از    تواندی ارتش است  وم  یهاگان یاز    یکی

      .شودی هنگ ، سرهنگ ) به پشتو دگروال ( گفته م  کیباشد .  فرمانده  

 : )به پشتو لوا ( پیــ  ت 5

ارتش است که  از هنگ کرده  بزرگتر و    ی ) جز وتام ( ها گانیاز  یکی

گردان    نیهنگ و چند  کیمعمواًل از     پیاز لشکر کرده کوچکتر  ،  ت

جنرال  (    دیستاره )به پشتو بر  کژنرال ی:  پیشده، فرمانده آن سرت  لیتشک

  . شود  یگفته م

 : ــ لشکر ) فرقه ( 6

شده ، و معمواًل   لیتشک   پیت  3بزرگ ارتش است که از    ی ها  گانی  از

دو ستاره  ژنرال باشد ، فرمانده آن سر لشکر :   یسرباز م 10000شامل  

 .شود ی ( گفته م  ژنرال )  به پشتو تورن

 : ــ سپاه ) قول اردو ( 7

شده ، فرمانده    لی بزرگ ارتش است که از چند لشکر  تشک   یها  گانی  از

 . شود ی( گفته مژنرالسه ستاره  ) به پشتو دگر ژنرال آن سپهبد : )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   33                                                         کج بنشین وراست بگو 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ــ ارتش 8

. ارتش معمواًل به  شودی کشور گفته م  کی  ی و امکانات نظام  الت یتشک  به

. فرمانده آن  شودی م  یبند   م یتقس  یی ایو در  ییهوا  ، ینیزم  ی روین  : گروه  3

 . شود ی( گفته م  ژنرالچهارستاره  ) به پشتو استر ژنرال ارتشبد  : 
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 بخش نخست :  

حامد کرزی از قیام برحق مردم مصر پند قسمت دوم ــ 

 گیرد

   2011فبوری  5

 

شماری رسمی    سرافغانستان کدام  خراسان ــ  شما خوب میدانید که هنوزدر  

بدست آمده را  رسمی  فیصدی  آن آمار  بنیاد که برودقیقی انجام نیافته است .  

  تیم همتبارشحامد کرزی و  باتأسف که  . اما  سازیم    مبرهندر انتخابات  

می زنند . وصدای اقلیت و اکثریت را بی  ی  سخن کاذب از فیصدی آمار

که گویا همه چیز درست است وکار  . بلند می کنند   تزویر وریاء شرمانه با  

 .  ها بروفق آرمان حق وعدالت انجام می پذیرد  
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پسند   ترقی  و  خواه  صلح  شهروندان  به  ادب  وادای  حرمت  عرض  با 

 انستان ! ما ، خراسان ــ افغکشورعزیز 

های   قیام  گرامی  نهایت  آزادی  ابراز وجود وحقخواهی  برادران  مردمان 

 . شودمی  دارد که جهان گیر باستان  ، مصرکشورخواه 

سایر جنبش  ملیتهای عربتبار وو  ملیت مصروما از روند جنبش آزادیخواهی  

ثبات وخود  امنیت وهای رهایبخش جهان در رسیدن به آرمانهای صلح و  

 انسانی و اخالقی می نمائیم .    پشتیبانیل ملی ایشان گردانی مستق

خود ما وتمام کشورهای فارسی  وامید واریم که شهروندان ترقی خواه میهن  

ما نیز از روند جاری سرنگونی رژیم های ستمگستر عرب وتاریخ  زبان  

جهان بشریت درس ابراز وجود و حق خواهی را بیآموزند وبا یک مشت  

د , حق وآزادی غصب شده ودر گرو گرفته شدۀ  و یک صدا همبسته شون

خویش را ازتیم انحصارگر شؤونیزم قبیله افغان , با شیوه های مسالمت  

 . آمیزعقالنی رها سازند

بدنام بی د ست آوردش خوب می دانند که ادامه حیات    گروه  کرزی وحامد  

اوغانی خودکامه  رژیم  مشروع    سیاسی  درازی   غیر  دیگرعمر  ایشان 

 اشت .  نخواهد د 

جای  این رژیم بی لیاقت وبیکاره ــ  امروز نی فردا ؟ فردا نی پس فردا ؟  

 . عوض می کندو نظام پارلمانی مردمساالر تخود را به حاکمیت قانون 
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مگربا تأسف که این افراد بی احساس همچو ُحسنی مبارک رئیس جمهوری  

مصر هنوز در خمار کیف قدرت , مــــادیت و شهوت غــــریق هستند .  

وبا هزار شیوه نابخردانۀ تزویر ومکر و فریب وریاء و دیده درائی تالش  

رشد   جلوی  تا  مردم  دارند  مشارکت  متعادل  وحق  اندیشه  و  بیان  آزادی 

 . درحاکمیت سیاسی را بگیرند

بیمارو   , از دید ما نظام سیاسی موجود در افغانستان یک نظام غیر مشروع 

 . بیکاره است . همه فعالیت های سیاسی اش افسرده وکودکانه می باشد 

 : بگونه مثال

شماری رسمی    سران کدام  افغانستخراسان ــ  شما خوب میدانید که هنوزدر  

بدست آمده را  رسمی  فیصدی  آن آمار  بنیاد که برودقیقی انجام نیافته است .  

  تیم همتبارشحامد کرزی و  باتأسف که  . اما  سازیم    مبرهندر انتخابات  

می زنند . وصدای اقلیت و اکثریت را بی  ی  سخن کاذب از فیصدی آمار

ویا همه چیز درست است وکار  که گ. بلند می کنند   تزویر وریاء شرمانه با  

 ها بروفق آرمان حق وعدالت انجام می پذیرد .  

میالدی صورت گرفت ضمن دست کاری    1979احصائیه نسبی ای که در  

آماری که بدست آمد قرارذیل   , کرزیحامد  های مقامات دولتی همتباران  

 : بودند
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 % 38 : تاجکها

 نفر ( زیاده از پشتونها  57000) 

 % 38 :پشتونها

 % 14 : هزاره ها

 % 7ازبکها وترکمن ها : 

 % 3سایرین : 

راستش درگذشت سی سال این آمارها میتوانند تغییر کنند اما نه آن چنانیکه  

 . اقلیت سازدیکی را اکثریت و دیگران را 

  یک خرده    مسئله تحمل مردم ما بسر آمده است . رهبران پشتون ما به این 

نمایند که با اندیشه های بادیه نشینی و گوسفند چرانی وجرگه و راکت  تفکر  

   . رهبری کرد ذوق خودپرانی دیگر نمیتوان این مردم با فرهنگ رابه 

وزندگی دور از  مردم ما آزادی , استقالل , مشارکت در حاکمیت سیاسی  

می خواهند . شما رهبران قبیله باانتخابات دروغین درد  وامنیت وآرامش  

وخدعه و نیرنگ وبا هوس تشکیل محکمه های خود ساختی و خود بافتی  

  مردم هوشیار تر از شما مگر شما نمی دانید که  را فریب میدهید.    تنها خود

 . اند
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ما آرزومندیم که شما دوستان مرکزگرا وجداناً باخود آید وشرم کنید وبه  

اراده مردم و خواست زمان تسلیم شوید وازپیشبرد سیاست های فریبنده در  

قطع رحم  انتخاب رئیس دور شانزدهم مجلس نمایندگان وازسایر شیوه های  

 .دست بردارید , در عملکرد سیاسی خویش 

برادر وار وانسانگرایانه قدرت و حاکمیت رامیان ملیت های باهم برابر  

 :. این کشور عادالنه و عاقالنه بگونه های زیر تقسیم نمائید

  گماشته شده چون در رأس قوه اجرائیه جبراً حامد کرزی پشتون تبار  ــ  

 باید :   است بناً 

 در رأس قوه مقننه باید یک تاجکتار قرار گیرد  ــ  

 در رأس قوه قضائیه یک هزاره تبارقرار گیرد  ــ  

 ک تبارداده شودیسمت دادستان کل به یک ازبــ  

 :به همین منوال وزارتخانه های 

 دفاع کنون در دست پشتون است و  ــ  

 ک است با این تناسب یداخله در دست تاجــ 

 خارجه حق مسلم هزارها است  ــ  

 کها یامنیت ملی حق مسلم ازب ــ  
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 ک داده شود یمالیه باید به تاج ــ  

 اقتصاد به هزاره داده شود  ــ  

 زراعت به ازبک داده شود  ــ

 معدن و صنایع به پشتون ... وغیره ــ  

اگر داشت که ساختارحاکمیت سیاسی یک نظام مردم ساالر در کشور ما 

وجود می داشت . رئیس جمهوری ونمایندگان مجلس براساس سیستم چند  

می   انتخاب  مردم  از جانب  آزاد وسری ومستقیم  انتخابات  راه  از  حزبی 

گردیدند درآن صورت نیازی به تقسیم قدرت سیاسی  بربنیاد مناسبات قومی  

نمی بود .و در آن مرتبه ای که یک حزب سیاسی در انتخابات      واتنیکی 

آزاد قانونمند وسری  پنجاه در صد جمع یک  کل رای مردم را ازآن خود  

کرده باشد در ان صورت  آن حزب حق دارد که قدرت سیاسی کشوررا  

 در دست بگیرد .  

دام نظامی  اما با تأسف که در فرآیند سه سدۀ اخیر هیچگاه از راه انتخابات ک

در کشور ما عرض وجود نکرده است بلکه قوم پشتون با حمایت کشور  

های  بیرونی همیشه تالش کرده اند که یک رژیم خود کامه قومی را باالی   

 مردم ما تحمیل نمایند.  

با رشد ابزار های برقی ورشد فزیک وشیمی ودر کل ساینس وتکنالوژی  

 آزادی خواهی وخودگردانی ملی    معرفت وآگاهی انسانها بهبود یافته وحس
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آینده   در میان روشنفکران و نسل  نوپای جوان بسوی بهروزی وامید به 

 درخشان وبهتر در جهش است.  

شهروندان کشور ما هم بدین باور اند که قدرت سیاسی از دست غاصبان  

عموم بایست سمت رهبری تمام ساختارهای    صورتتاریخ گرفته شود وب

قدرت و حاکمیت سیاسی در قوای سه گانه وسایر نهادهای دولتی ازچنگال  

بیرون کشیده شود وبا در نظرداشت حفظ تعادل    این گروه مزدور اجنبی 

حقوق شهروندی به صاحبان اصلی آن که رهبران برخاسته از میان ملیت  

 . علق گیردت ، های ساکن این سرزمین است 

ما امید واریم که حرف برحق مارا که خواست ملیت های تحت ستم این  

بدست کم نگیرند . زیرا خود    پشتون  گوش بسته  رهبران  این    ،   جامعه است 

ندارد . با یک  نداشته ومیان مردم    ید که رژیم های قالبی جای پاین میدان

 . یزدرمی زمین زمین لرزه دیوارهای پوسیده قدرت تکتباری ایشان به

نگاه کنید به این رهبران کشورهای عربی که همه در ابتدای استقرار قدرت   

وحاکمیت سیاسی شان ازحمایت همه جانبه آمریکا وانگلیس وغرب صنعتی 

برخوردار بودند .  ولی بعداً دیدید که چگونه هرکدام آنها به جزای اعمال  

 خویش رسیدند . 
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رئیس جمهور مخلوع تونس    علی،  فرزنداز چپ به راست: زین العابدین  

 که از کشورش فرار کرد و در غربت مرد. 

نیروهای  دیکتاتور    ... صالح رئیس جمهورعلی عبدهللا دست  به  که  یمن 

 مردمی کشته شد. 

که به طرز حقیرانه ای به دست نیروهای  معمر قزافی، رهبر دیکتاتور لیبی  

 . مردمی به هالکت رسید  

وسرانجام حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر که پس از مجازات  

 .سالگی مرد 94در سن  ،  و سپری کردن زندان
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 بارک اوباما رئیس جمهورآمریکا ومعمرقزافی رئیس جمهور دیکتاتور لیبی  

مشاور   برژینسکی زبیگنیوصدام حسین رئیس جمهوردیکتاتور عراق و

 مریکا آامنیت ملی جیمی کارتر رئیس جمهوری 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 43                                                      کج بنشین راست بگو 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 صدام از ظهورتا زوال 

همچو  از اینرو راه بهتر اینست که انتقال قدرت را در فضای صلح و امید 

با  سان ــ افغانستان  زنده یاد پروفیسوربرهان الدین رئیس جمهور فقید خرا

 .  بنفع همآیشی ملی و تأمین عدالت اجتماعی به انجام رسانیدرضامندی  
ر  درغیر آن اگر فردا گروه آدمکشان حرفوی طالب ونیروهای خارجی د

تاب مقاومت   ، دو روز  باشد  نداشته  عقب دولت غیر مشروع شما قرار 

وایستادگی مردم رنجکشیده وآغشته بخون را در ارگ کابل نخواهید داشت.  

ازخداوند بترسید وبه همبستگی وصلح وآشتی ملی وعدالت اجتماعی سر  

 احترام فرود آورید .  
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 بخش نخست :   

 از حق خود دفاع کنند دیمردمان خراسان باقسمت سوم ــ 

 2011جنوری  5

ش  یزمان جان  ارزشها  هنیم   کی  ن یریکه  از  دردفاع  و    ی آزاد  یپرست 

شود.    یمردم اش در کشور ما قربان م  یو فرهنگ  یمل  تیاستقالل وهو

 دنیو زار  ستنیکشند وبا گر  یاش درد م  نیراست  هانیو هم م  ارانیاز  یجمع

و قاتالن را به پنجه    میکن   یم  نیکنند که چون آن و چون ا  یم  اد ی، قسم  

از  پس  ؛ مگر    شنیده می شود    اد یحرفها ز  لیقب   نیاز ا  م یسپار  یمقانون  

سختی  بر  شکیبایی  ، عزا داران    ند یش ن  ی ، خشم ها فرو م  یشدن زمان  یسپر

مجرم    یده  م یازتسل  یقاتل ونه اثر  افتنیاز    یخبر  گرنهیکنند ود   یمواندوه  

 . ازمقتول است ی ادیبه پنجه قانون ؟ ونه 

امر مستمر    کیه ما  در جامع  است که  دراز  ان یروند قتل وقتال سال  نیا 

فرزندان    ن یتر  قی چشمان خود مان صد  شیپ پسین ،  در سه دهه    ژهیبو ،    شده

عظمت    یبدستان ناپاک گروه ها  نیسرزم  ن یخواه اح  صلمیهن دوست و

و صلح شده اند . بر اساس سلسله    ی راه آزاد  د یشه  من،یاز جنس اهر  طلب  

 :میشو یآورم اد یرا  تیراه انسان روانره نیاز ا ی برخ ییاسما  یزمان

فره  ــ   1  بدخش  ادی زنده    ختهیخردمند  زحمتکشان    یرهبرانقالب  یطاهر 

 .دیافغان وعمال اش به شهادت رس نیهللا ام  ظهی حف لهی افغانستان بوس
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بخش مردم افغانستان    ی سازمان آزاد  سیرئ   یکلکان  دی مج  اد یزنده    ــ    2 

وبشهادت    ر یدستگ  له ی قب  زم یشؤون  ی عمال سازمان استخبارات مخف  له یبوس

   .دیرس

قهرمان جمهور  ادی پهبد زنده  س  ــ  3  مع  یجالل رزمنده  و    نیافغانستان 

امن همسو  یدولت  تیوزارت  با  ز  بینج  تین   ییوقت  احمد  افغان    یهللا 

هرات    ارافغانی حکمت  نیوگلبدالد  استان  در  ای  سازی  یک صحنه  به  در 

 . د یشهادت رس

مقاومت  جنبش  ورهبر  ی احمد شاه مسعود قهرمان مل  اد یه  سپه ساالر زند   ــ   4

ــ    یمل باهمدستخراسان  ن  یی و همسو  ی افغانستان  آ   ی آ  ت یاراده و    ی اس 

شبکه حقانی افغان  و  ارافغانیحکمت  نیمالمحمدعمرافغان و گلبدپاکستان ــ  

 . دیبه شهادت رس شانیا  یالملل  نیب  انیحامسایر  وگروه القاعده و 

حزب وحدت    دیرهبر فق  یمزار  یاستاد عل  ادیه زند  ختهیخردمند فره  ــ  5

آ  لهی بوس  ی اسالم   ی اس آ  ی مالمحمد عمرافغان رهبرطالبان واراده ناپاک 

  . د یپاکستان به شهادت رس

اراده و    ییدر همسو  یحزب اقتدار مل  سیرئ  یکاظم  یمصطف  ادی زنده    ــ  6

  ار یحکمت   نیعمال حزب گلبد  یافغان وعمالش و همدست  یحامد کرز  تین

 .دیافغان ودولت پاکستان به شهادت رس
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  ی تیامن  یروهایفرمانده ن   ی لیخ  د یموالنا عبدل رحمان س  اد یه  سپهبد زند ــ    7 

همدستکندوز  تیوال  افغان   یکرز  م یت  ی با  وطالبان  آ  یافغان  آ  ی و    ی اس 

 .دیجام شهادت نوش  یپاکستان 

و استقالل فرمانده    یمحمد داوود داوود قهرمان راه آزاد  ادی سپهبد زنده    ــ   8 

  ی موالنا شاه جهان نور  اد یزنده    پ یشمال و سرت  303زون    ی تیامن  یروهاین

  ی و اراده حامد کرز  تیون   یتخار به همدست  تیوال   ی تیامن  یروهایفرمانده ن

ت و  وآ  مش یافغان  افغان  عمر  محمد  آ  یومال  شهادت    به پاکستان    یاس 

 . دندیرس

شهسوران    نیما ا  هنیقهرمانان م  دنی بشهادت رسانبرنامه  شود که    یم  دهید 

پشتون  رهبران    لهی بوس  تنها و مقاومت ،    ادتیق  اریاز د  و شهامت    ۀشیاند راه  

با افغان  ــ   طالبان  رهبر  عمر  محمد  ومال  واعمالش  کرزی  حامد    مانند 

   .دولت پاکستان صورت گرفته استمستقیم  یهمکار

  ی نه به همدست  ای کها وترکمانها ویو هزاره ها و ازب  کانی ازطرف تاج  نه

  .رانیکستان و ترکمانستان و ایکستان و ازب یتاج یکشور ها

ا  یعنی رهبران  سر    نیسرزم  ن یقاتالن  بر  رهبران  ناپاک  بدست  آشکارا 

افغان وبه    یتفنگدار ساختگ  ونیسیکشور واپوز  تیاقتدار افغان در حاکم

.  واین روند ادامه خواهد داشت   رفتهیانجام پذ   وستهیکشور پاکستان پ  یهمدست

نبا  نرویاز نمائ   د یقاتالن خود را ما  .    میدر کوچه و پس کوچه ها سراغ 

با  عاطفه  یب  انیجان   نیا  شانین عقلن   . است  را   دی مشخص  معقول  راه 

  .کرد ییشناسا 
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  ی نابخشودن  اتیهمه جنا  نیمدت کوتاه شاهد ا  نیتأسف است که ما در ا  یجا

  ی گروه ها  نیداند که ا  ی. خداوند خودش م  میظلمت هست   یی ایدن  منانیاهر

 هن یازرهبران م  ی اد یز  یتیبه چه کم  ریو غاصب در دوسده اخ  شهیپ  تیجنا

  دانه یاواند. روح شان شاد و نام شان ج  دهیرا بقتل رسان  نیسرزم  نیدوست ا

   .باد

رود . ادامه    یم  شیمنوال پ  ن یکشور به هم  یاسیوضع س  زیدوستان عز 

  ی همچو اسالفش احمد خان ملتان یخشونت پرور دولت حامد کرز استیس

، باشدت هرچه    ودیگران   ی دون  رهینادرخان د امیر عبدالرحمان خانی ،  و

را در وسواس    کسومردمیشده از    دهیسنج  استیس  نیدارد . ا  انیجر  عتریسر

را    ت یقدرت و حاکم  ی ده  م یسلروند ت   گرید   ی وترس قرار داده . واز سو

ها ها  یی نکتا  یازافغان  افغان  به  م  ی پوش  کمال  بمرحله  پوش    ی دستار 

 . رساند

  د یدان   یشما همه م  ورهبران شرافت مند وصادق کشور !  یشهروندان گرام 

ندارد . و  ، حقوقی وقانونی    یمردم  تیمشروع  یکرزحامد  که حکومت  

  شه، ی خشونت پ رمشروع یوابسته و غ یحکومت مصلحت کی  نیچن رفتنیپذ

  ی و ب  تیکفا   یشخص ب  کی  نیناروا وگناه است . اما باز هم از اراده چن

 ، چرا؟  د یکن یم تیاحساس تبع 

حکومت نا مشروع بدور    نیکه در ظرف ده سال هم دی خود شاهد هست شما

  ا ینمود . آ   لیو کشوررا به جهنم تبد   د یخون وخشونت آفر  ی از کرامت انسان

  ست؟ین حیحرف صح نیهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  48                                                        کج بنشین راست بگو 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟. معطل    دیکن  یم  یفرصت شمار  جنابانیهست ! پس چرا شما عال   واگر

  ا یور  ریبود که با تزو  مشیو ت  یکرزحامد    نی. هم  د یچه هستوفروهشتۀ  

داد وخلع سالح کرد ودر   ب یفر کسره یهمه شما را  ت یثبات وامن  جاد یبنام ا 

  ی حزب اسالم  یطالبان و گروه ها   همتباران خودش را همچو  عوض آن

  . …. را مسلح نمود منیاز جنس اهر

وبافتار    یی  قهیسل  ی تحت ستم بدوراز تضاد ها  یها   تیاگر شما رهبران مل 

س  شیخو  شهیاند مشترک  عمل  به  اقدام  وثبات    یاسی،  صلح  درحفظ 

حاکم  نمائ   تیکشورواستقرار  نه  باتسل  دیقانون  س  ی ده  م ی.  به    ی اسیقدرت 

ک ها … به نحو  ی کها وهزاره ها وازبیقتل عام تاج  گری بار د  ک یطالبان  

و    تیو هو  یاز هست  یپار تکرارخواهد شد. وآنگاه اثر  همچواسف بار  

 .نخواهد ماند  یفرهنگ ما باق

را از    تیوقدرت و حاکم  یشود صلح ، آزاد   یکه م  یبه هر شکل  دیبا  ما

ها   ی افغان و پاکستان له یقب زمیرهبران چند پهلوشؤون ت یمشت اقل کیگـ رو 

را در    یمل  یو همبستگ  یقانون ، آزاد  تیحاکم  بدیل آن  و  سازیم    رونیب

 . میمستقر نمائ پدری ماکشور
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 بخش نخست : 

 خراسان  یدرفش و  سرود ملقسمت چهارم ــ 

 2012اپریل  9

 

" " خراسان  مقاومت وخود    درفش  نمای  ما  نیاکان  تاریخ  متون  بنیاد  بر 

 " را بنمایش می گذارد.   ی انیدرفش کاو  ایستایی"

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   50                                                         کج بنشین راست بگو 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استواری ابراز وجود وحق خواهی برای خود گردانی  نماد  یانیدرفش کاو

 ملی واستقالل ملی  وآزادی وهمبستگی می باشد . 

  ه ی" علآهنگر بخش "کاوه ی آزاد  امیاشاره به ق  می قد رانیا  یخیودرمتون تار

  نشاندن   ی ، وبر تخت شاه  یضحاک خونخوارتاز  ییفرمانروا ی  سرنگون

تاج)  بلخ    ان یانی پادشاه ک  دونیفر بر م(  وپارسها وکُردها    کانیاجداد    ی ، 

 . بنفش ، سُرخ وزرد است ی رنگ شامل رنگ ها سهی گردد . و دارا

  رت یوغ  ینماد همبستگ  نی، ا  ی انیما با برافراشتن درفش کاو  اکانین  چون

کاخ   ، ب  ی شاه  وشهامت  دولت    گانه یضحاک  واساس  شکستند.  درهم  را 

 . بلخ باستان را گذاشتند  انیانیک

د  امروز بار   ، پار  س  یرهبر  گریهمچو  و  فرهنگ  و  و    است یاقتصاد 

در  ما ،    یباستان  هن یاز م  یگوشه ا  یمل  تیحاکم،    یو آزادسرنوشت صلح  

،    نیسرزم  نیا  خیبه فرهنگ وتار  گانه یب از جنس خشونت و  یگروهگرو  

 قرار گرفته است.  

که  ا  ی آزادبومی  فرزندان    وباورمندیم  :    نیپرور  با  خاک  که خون شان 

مسلح    باشد ،    یم  خته یمرزو بوم درآم  نیا   ی خیتار  وی  تیهو  بینج   یارزشها

  ر یوز دفاع کنند اجداد    یافتخارات مل  نیازا   ، عاقالنه   بادانش ومعرفت بشری

 " درفش خراسان " همبسته شوند .  

و آنرا    دهند  نجاتطالبانی افغان  را از چنگال ترس ودهشت    شیوکشور خو

   . ندیسوق نما   ی واقع یوصلح وآزاد  یو منطقه ا یمل ی بسمت همجوش
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 " خراسان  یسرود مل" 

  کیتک محور به    تی" حاکمیوباوراند که " سرود مل  دهیعق  نیما به ا  مردم

 . بودن است ی ازمل یعار ،ی زبان قوم

  ی خی، عزت وافتخارات تار  ت یازهفتاد درصد شهروندان کشورما هو  ادهیز

ازکلمات و جمالت    ی . وآنرا مشت  نند یب   یبازتاب نمسرود ،    آنرا در  شیخو

 . پندارند  یمتداول م ریمجرد وغ

 :  دانسته شده که   ازین نرویاز

مل "  و ستا   یسرود  شناسه  که   " مل  یفرهنگ  تیشگرهویخراسان  و    ی، 

کها  یها، ازب یکشور ما : اعم از بلوچها ، نورستان شهروندان همه یخیتار

وقزلباشها ، پشتونها وعربها و گوجرها ،    ترکمانها   و   کها ی،هزاره ها، تاج 

 . باشد   یها ... م ی و پشه ا ماقهایا

پرستانه    هنیخراسان " آهنگ م  ی سرود مل"    . میکش شهروندان ما بنمائ   شیپ

  ی آزاد  ،یستیصلح وهمز  بلند  گاه عزت وافتخار وعشق و مهر، آواز  وجلوه

 .است د یخورش نیسرزم ی مل یوخود فرمان
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 "خراسان یسرود مل  "

 و باور  دیام  دیمام خورش ی ا خراسانم 

 شـگفته به دامــان خـاور تناوردرخت

ــ  فـــــروغ   ــاکــانیروان ن

 دادگستر  ۀفــــروزند چراغ 

 ی نی نـــام آوران را سپـــهـر بــــر  تــو

 ی نیانگشــــتر خــــاوران را نگـــ  تــو

ــ  تــو  ی ـشیآزاده کــ ــرانیفــــــر دلـــ

 ی ــنی گـــز ـــاریآزاده گـــــان را د   تــو

 ی روزگــــار ۀفـــرخــند ـراثی مــ تــو

 ی نی فــــرهنگ فــرخ تو مهـرآفر تــو

 ـنـــم یزمــ خــــــراســـــان

 زمــانــــم  خــــــراســـــان

 باســتانـــم  ۀ ــندیپا  ـارانید
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 تو  ی ــایدره و دشــت و در  خـــوشـــا

 تو  یبا یدامــن وکهساران ز  خـــوشـــا

 کــوه بـابـا خـوشـا مام آمو خـــوشـــا

 تو  یا ـــویو هـــر رمند یهــ خـــوشـــا

 هندوکـوهان ، چکاد بلندت  خـــوشـــا

ــ   ۀاوج بــالند  خـــوشـــا  تو  ی ایبــام دن

 ـــنم یزمـ خــــراســــــــان

 ـــــــــارمید  کــــهـسـتـــان

 بزرگان پرافتخـــارم ارید

 و داد و دانــــــــــــش  ی آزاد  بـــــــــه

 و زمــانت  نیبــادا زمـ فـــــروزنــــده 

 هــا یبــادا به وارسته گ  شکــــوهــنده 

 بشکــــوه نـــــام و نشـــانت   یبلـــندا

 ـا یبـــادا و نســتوه و پـا   فـــرازنـــده

 مـردمانت  ســــرســرفـــــرازهــــمه 
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 شــگــــوفــــــان  شـــه یهــم

 خـــــــروشــــان  شـــه یهــم

 خاور  دیخـــورش  ــــارانید

 !!خراسان خراسان خراسان

! ازتمام شهروندان صلح خواه سرزم  ی باادا  برده    دیخورش  نیادب  آرزو 

 :   شود که یم

  ی خیتار  تیانگرهویخراسان " که ب   یخراسان " و " سرود مل   یدرفش مل" 

تک   د یماست . باخراسانی   هنانیهم م یو عزت همگان وافتخار یو فرهنگ

رسانه    یممکنه ها  ری، وسا   ها سبوک یف   تک دوستان بگونه گسترده در همه

 . به نشر بسپارند  شتریب  را هرچه شانه ی راهکار دگراند نی، ا شیخو  یا

افتخار    گاهیهردو تجل  «  یدرفش مل  »و    «    یسرود مل  »که    میوآرزومند

در سطح کُل    یمل  ی ما شده ، وتجسم نماد همبستگ  مردمی  وعزت وسربلند

 کشور گردد . 
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 بخش نخست :  

، صلح  یمل تیوهو یاسیس تیحاکمقسمت پنجم ــ 

 لهیقب زمیدر گروه شؤون تیوامن

 2011اگست  14

ده سال    فرآینددر  گر یبار د  ک ی  انیخراسان   نیــ سرزم   ۀ زخم خورد  جسم

  گذشته دارد   افغان مانند  لهیقب  زمیحاکمان دو سره شؤون  ،یتحت رهبر  ریاخ

 .   کشدی که درد م

دولتی   حاکمیت  سیاسی  رهبر  ساختار  کرز  ی به  به    یحامد  ورهبران 

  ی آ  ی( به رهبر  ی ، گروه حقان  ی) طالبان ، حزب اسالم  نیاصطالح مخالف 

جهت     ی جهان  هیسرما  ینهاد ها   غیر مستقیم    ت یو حما  اکستانپ  ی.اس .آ 

تشد تدا در    دیوم  را  کشتارها  و  قتل  خشونت،  و  شوم    کی جنگ  برنامه 

 .برند ی م شیما به پ یمردم بوم هیونافرجام ، عل

  زمیرهبران شؤون  له یتشنج پرورــ بوس  استی س  ک ی  نیچن  شبردیماپدیدگاه  از

 :. ردیپذیصورت م ریز ی اسیاهداف کالن س نیتأمبرای  به   له یقب

در  افغان    له یقب زمیشؤون ت یقدرت وحاکم ی اسیس یهاه یــ استحکام  پا  اول

 ان یخراسان نیسرزم
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 پاکستان درکشورما و یاس یوس ی منافع اقتصاد ی میدا  نیــ تأم دوم

  رش یپذ  یکشور برا  یواجتماع  ی اسیو اوضاع س   طی شرا  یــ آماده ساز  سوم

  ان یخراسان  نیدر سرزم  کای آمر  ینظام یها  گاهی پا  جادیا یراهبرد  استیس

 . باشدی آن کشوردر منطقه م یمیمنافع دا  نگهداریجهت 

فوق ،    یاس یسه هدف کالن س  نیبه ا   ی ابی دست  یبرا   یکرزحامد    حکومت

باز  یرول مرکز استفاده    اساس  نی. وبد  د ینما  یم  یرا  تا با  دارد  تالش 

  اءیو ر ریناپاک  ــ تزو یهاوه یبا ش یهاوامکانات قدرت دولتامتیازازهمه 

  ی هات یوشخص   ی دولت  ی ، همه نهاد ها  واسالمیت زیر نام اسالم    بیوفر

  ن یسد راه تحقق ا  کهیا  یواجتماع  ی وافراد مخالف نظام  ها، گروه  یاسیس

بتواند رسالت    راه  نی. که تا از ا بردارداز سر راه خود     گردندی اهداف م

  د یادا نماافغان    لهی قب  زمیشؤون تیحاکم  یمیرا دراستقرار دا  شیخو  یتبار

برا را  پاکستان  ی وراه  همتباران  حاکم  یمشارکت  در    ی اسیس  تیاش  

 .  دیهموارنما

آن سه    یدر سر راه حامد کرز  کهیهائ   مؤلفه تحقق  دارد و مزاحم  قرار 

 :. است لیقرار ذ  گرددی م یو ت یحاکم ی اسیس  یهدف کالن راهبرد

  غنامند فرهنگ  موجودیت  وبمثابه زبان تفاهم ملی     یفارسزبان  ـ وجود   1

  نیسرزم نیا  یباستان

هو 2 وجود  تاج   ی خراسان  ی مل  ت یـ  ازبی)  و  وهزاره  ترکمان  یک  و  ک 

 و...(  یونورستان
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دشمن    گانه یداده  اند که    ص یشعورانه  تشخ افغان    له یقب   زم یشؤون  حاکمان

ا  کهی ا  ی اساس زم  نیدر  حاکم  ی جلو  نیسر  را    ی بدو  تی استقرار  شان 

 تیوهو  یوفرهنگ  یزبان  تی) هو  تیدو هو   نیا  تیموجود  ردهمانایگیم

 باشد.    یم نیسرزم  نیا ی ( باستان  یخراسان یمل

  زه یپشتون   استیس  ر،یده سال اخ  مانبوده که در مدت ز  اساس  نیوبه هم

نظام س  یساز با  قدرت وادارات دولتی    یاسیساختار    شتاب ، بدون وقفه 

جامعه    یو فرهنگ  ی، اقتصاد  یاسیس  ات یحبخشهای  هرچه تمامتردر همه  

 :  مبنا نیو بد ما ادامه داشته و دارد

 پشتو  و یزبان  ت یبه هو   یزبان فارس  ی و فرهنگ  ی زبان ت یهو لیتبد  ــ

ترکمان   یخراسان  یمل  ت یهو  لیتبد  ــ و  ازبک  و  وهزاره  تاجک   (

 ،  یافغان ت یبه هو  یشهروند ی ووو( درشناسنامه ها یونورستان

ساز  محروم  خراسان  یــ  و    یاسیس  یدرساختارها  انیمشارکت  قدرت 

درالو  یدولت  تیحاکم قومی    تیحاکم  یاسیراهبردس   یها  تی؛    حامد تک 

 . قرار داشته ودارد یکرز

  رژیم غیر مشروع حامد کرزی   یکارکرد هاخرده    کی  ی انسان  دی اگر از د 

  ی قوم  ی ستیرسالت شؤون  ی جهت  ادا  وی که    شودی آشکار م  م یکن  ی را بررس

و حاکم  او   ریناپذ   ی ریس  تشنگیو قدرت  ارزشها  تیبه  و    ی اخالق  یهمه 

   :    نام زیرکه   داست یازعمل ده ساله اوهووپا گذاشته   ریرا ز یانسان 
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و عدالت ،   تی، قانون یوهمدرد ی، دلسوز یصداقت وراست اء،یو ح شرم

  قت یاصالت و نجابت انسان وزن ، در حق   یو استقالل ، حرمت شناخت  یآزاد

  ریضم  چه یقدرت ـ در  ف یو ک  آزمندی. غبارآسمان  شناسد   ی را نم  یزی، چ 

  . است  کرده   او بسته یو اخالق  یانسان  ناتیتلق یرا بر رو ی ناخود آگاه و

گرچه در ساختار حاکمیت سیاسی دولت غیر ازرهبران پشتون ، رهبران 

پیشبرد   در  ایشان  نقش همه  اما  دارند.  نیزقرار  وازبیک  تاجیک وهزاره 

 برنامه های راهبردی کشورتنها نقش انفعالی وتشریفاتی داشته اند . 

 این مسئله را دریک نمونه زنده بتشریح می گیریم .  

سال   جمهوری    2002در  رئیس  اول  معاون  قسیم  فهیم  مارشال  میالدی 

اسالمی افغانستان دریک دعوتنامۀ رسمی به دولت آلمان فــــــدرال سفر  

نمود . وی بااستفاده از فرصت  در شهر مونوپل هامبورگ از مهاجرین  

آلمان   مقیم  سالون  افغانستانی  در  رسمی  مراسم  یک  ودر    . نمود  دیدن 

 فالمینگو خطاب به مشمولین جلسه چنین گفتند :  

"  آقایان من که معاون اول رئیس جمهور ووزیردفاع کشور هستم ، هنگامی  

که دردهلیزهای ریاست جمهوری راه می روم همه کارمندان از من می  

 ترسند. ... "  

براین مسئله یک صحب ای هم  گرچه وی افزون  ت خیلی جالب وعاقالنه 

داشت که شرکت کنندگان جلسه از شنیدن این بیانیه خیلی هم راضی بودند  

 ومارشال دراین مراسم خوب درخشید. 
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اما از دید بینش سیاسی اگر به گفتار فوق وی که گویا مردم از دیدن او  

رهراس می شوند درنگ کنیم به آسانی میتوان به این نتیجه رسید که که  د

دولت   کالن  های  برنامه  ورهبری  سیاست   عمق  در  قسیم  فهیم  مارشال 

 وکشورقرارنداشته است .  

وی در بدنه دولت درسایه کیف قدرت وحاکمیت ازخود راضی وبه خود  

وفرهنگ تاریخ  تجارب  از  وعلمی  دقیق  وبدورازدرک  بالد  زبانی    می 

وسیاسی نیاکان ، رضاکارانه در خدمت فرهنگ وسیاست بیگانه قرار گرفته  

 است.  

زندگی نماید ،  وقدرت  بیرون از دائره مادیت و شهوت    نتواند  کسی کههر

 توانایی پیشوایی و سروری را ندارد .  

  ت یماه    دیاست که مردم ما سرانجام با  نیا  گری مسئله د  !  مسئله    کیهم    نیا

ها در    نیرا نخورند  که ا  هانیا  بیفر  گریرا بشناسند ود  له یحاکمان قب   یذات

مولد خشونت و جنگ و قتل و قتال ، تعرض و تعصب  تنها    خیتار  درازنای

ا باستان  نیدر  اند   یخطه  ودر  هستند  و  مله یقب  شهیبوده   ، قدرت    ت یاد:  

   . را گرفته است ی و انسان یاخالق یهمه ارزشها یــ جا  تیوشهوت و ملک

 نیتر  یگرام شانی حرف صلح  ، نزد ا  یحرف تفنگ  به جا نه یگز نرویاز

  له یقب  تیواستقرار حاکم  بخشد ی م  دیکه تداوم خشونت را تشد  ستیا   شه یاند

 . دینما  ی را  ضمانت م

 : مثال بگونه

،    میکشور آگاه  یاس ی س  یا یحکومت در قبال قضا  یریهمه از موضع گ  ما

 ندگان ینما محترم مجلس    یاعضا  یتقلب انتخابات  یمثالً اگر حرف بر سربرس

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  60                                                          کج بنشین راست بگو 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و قضا  ی گرید  ز یچ  ا یاست  و  از     ا ی، همه موضوعات  آگاهانه  بصورت 

  ی سازمانده  یاسی و به  اشکال مختلف س  دیتول  لهیقب  تیطرف طراحان حاکم

 . شودیبکار گرفته م لهی قب زم یشؤون ت یحاکم م یوبه نفع تحک شودیم

  ده یباال کش  یلی خ  ندگانی تقلب درانتخابات دور دو مجلس نمااکنون که مسئله   

وگو بازب  ایشده  مورد  وسرو  ینی که  شده  گرفته    ی خبر  یها  سی قرار 

  قت یرامصروف خود ساخته در حق یودرون مرز یمطبوعات برون مرز

و مخشوش ساختن و مصروف   بیش بجزچال وفرا  ها کلداستان   نیامر ا

از   و مطبوعات  اذهان عامه    ی گری د  ز یچ  یطرف حکومت کرزساختن 

 . ستین  شیب

درمجلس    لهی قب  تی طرفداران حاکم یها   یکرس  ت یکم   ی سو   کیاز    چون

ها در مجلس    یکرس  تیکم  نیمحض قراردارد وبا چن   ت یاقل  کیدر  ندگانینما

عقب    ی لویقب   یدرعمل کرد ها   توانست ینم  یکرز  ت ی،  حاکم  ندگانینما

 . خود دست باز داشته باشد  یگرا

   یی آزاد اجرا   یها  تیصالح  یبه اصل حقوق  یحکومت کرز  گرید   یسو  از

اجرائ  ی قوا  ک یتفک  : ن   ه یو مقننه و قضائ  ه یسه گانه    زباورمندیدر دولت 

 . ستین

حکومت ، حامد    ی اسیس  فیضع  ت ی، و موقع  شه یاند  نیدر نظر داشت ا   با

را انتخاب کرد و با استفاده   یزیراه  ناجا تشیحفظ بقاء حاکم  یبرا یکرز

   ند یو قانون انتخابات ، قصداً مجلس نما   یونقض قانون اساس  یاز قدرت دولت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  61                                                        بنشین راست بگو کج 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از    ی تخود ساخ  ینوع محکمه ها   جادیگان منتخب مردم را اغفال نمود  وباا

مشروع جلوه دهد    ری، خواست  که قوه مقننه منتخب کشور را غ  لهیجنس قب 

   لهیوس  نیدرآورد وبد  قینهاد قانون گذاررا به حالت تعل  نیا   ییوقدرت اجرا

 . قرار داد افغان له یقب تیمردم را در گروه حاکم ندگانیمجلس نما

کرز  جهی نت  ودر حامد  سنت    یحکومت  از  استفاده    ی نینش   ه یباد  یهابا 

جال سنت  در  ها  نهاد  ساختن  اسد    29از    یی قرون وسطا  یهاومحصور 

با صد ح  1388   ی وافسرده حال  رنگیون  لهی تا کنون موفق شده است که 

نزد رهبر  کیبمدت  سال  اساس   ی بدو  قانون  خالف  را  ها     ی وزارتخانه 

 اداره کند .   لهی دست نشانده قب ی سرپرست ها له یبوس

پادشاه مطلق العنان در رأس سه    کیاکنون مانند    یلوی قب  وهیش   نیبا ا  یعنی 

 . راند یحکم م ه یسرما یپاکستان و نهاد ها  میمستق  تیبا حما  قوه دولت

 : جه ینت   

  ی حکومت مصلحت کیندارد .   یمردم تیمشروع یحکومت حامد کرز  ــ

ونو نگرما    شینسل دگر اند  ژه ی. بناً شهروندان کشور ما و بو  ست ین  شیب   یی

تر و    داریتر ، ب  ق یرا دق   ت یمآبانه حاکم  ی لوی قب  ی ضدانسان  ی عمل کرد ها

 هها رادرهمآن   یضد مردم   یهابرنامه   ویژه آگاه ترمطالعه کنند وبا جسارت  

 .  ندی نما  یخنث یقدرت واداره دولت  ی نهاد ها

  ی گرید   زیوخشونت چ  یجز هراس افکن  لهیمشروع قب  ریغ  ت یاز حاکم  رایز

 . داشت توانی راانتظار نم
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  نده یهمه نما  ی ، شبکه حقان  ی ، طالبان ،حزب اسالم  یحکومت حامد کرز  ــ 

  ی عنی  کنندیم  بیهدف را تعق   کی  نها یهستند تمام اافغان    لهی قب  زمیشؤون  یها

زبان    یمی. و محو دا  انیخراسان  نیدر سرزم  لیقبا   تیحاکم  یاسیاستقرارس 

  ، ی، فردوس  یبلخ  ، رودک  ی: موالنا  یفرهنگ  یودست آورد ها  یفارس

  یی و سنا  یو جام  ی، سعد   ی ابی، ابو نصر فار ی رونیب حانی،ابو ر نا یسناب

سهرورد و  عطار  و  حافظ  …..وهو  ی،  ووو  بیدار  . مان  ی خیتار   ت ی، 

 واستوارباشید وبه پیروزی ، صداقت وراستی ایمان داشته باشید .  
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 بخش نخست :  

 کان ی تاج یباد خود فرمان دانیجاوقسمت ششم ــ 

 2012اکتوبر  7

 کستان یسالگرد استقالل تاج نیکمیو  ستیبه مناسبت ب

و مهد    نیزم  رانی دانان مادر ا   خ یکهن سال را تار  نیسرزم  ن یا کستانیتاج

 .دانند ی م انیائیآر ییدایپ

  یتبار  نیتر  یـ بوم  ایرانی    کیگفت که ملت بزرگ تاج  توانیافتخار م  با

  یاساس گذار فرهنگ تمدن سازعهد باستان م  انیآر  نیست که در سرزم

ودرجغراف   . ها   یامروز  یاس یس  یایباشد  ,    رانیا  یکشور  افغانستان   ,

پاکستان    ازبکستان, کستانیتاج  ، ،هندوستان  قرغزستان   ، ترکمانستان   ,

  . ندینما   یوکارم ینقاط جهان  زندگ  ریو سا   ه ی، روس هیوترک

ها را به   ی ائیآر م ی قد یو فرهنگ ی اسیس  خیتار یانسان کارنامه ها  کهیزمان

  یناب معرفت تناول م  وهی. و از درختان پرگشن آن م  ردیگ  یآموزش م

نقش    درنگیب   ،   کند و  تارمقام   یها  نیدرسرزم  کانی تاج  خیآفتابگونه 

است    یگاه فرهنگ  یتجل  نیخراسان بزرگ وماورالنهر و خوارزم واالتر

   ت ی, به جهان بشر  بینژاد نج  نیا  ریتمدن پذ   شهی رجحان داشتن اند  فکه معر

بلند آواز    یآن ازگلو ی ودگر دوست  ی معرفت علم  ی باشد ــ که گونه ها  یم

معارف   نیسرزم  ن یـــ شاعران  ، علما وخردمندان ا  له یبوس   یزبان فارس

 : همچو پرور 
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, ابوالقاسم    ی بلخ  یی نای , ابن س  ی , محمدغزال  یراز  ی ایبزرگ , زکر  یرودک

، موالنا    یشابوری، عطارن  یغزنو یی, ,سنا یرونیب  نحای, ابور یفردوس

الد خاقان  ی بلخ  نیجالل  جام  ی شروان  ی,  سعد  ی ,  وغ  ی ,   ...    ره ی,حافظ 

  حملت صل ن یا یاصالت  ی ازارزشها ی گرید ی ونمونه ا افته ی بازتاب روشن 

 . شود  یخواه و تکامل پسند  محسوب م

  وند یوپ  کانیتاج  یدولت دار  ی وتجارب غن  یباستان  خیاز تار  ینی ع  یآگاه  با

 که گسترش   میرسی م  یخیتار  جهینت  نیملت ، به ا  نیا  ندهیآن با سرنوشت آ 

حاکم ها  استیس   لیوتحم   کسوی از    انیتاز  یاسیس   تیواستقرار    ی نهاد 

خراسان و    نیدرسرزم  ویژه ب  گرید   یازسو ریاخ یها  ۀ در سد  یداریسرما

   ی خطه باستان  نیا   ی اسیس  یایجغراف   رییرا درتغ  یبس بزرگ  ریتأث   ورالنهرما

 داشته است .  

پهناوررا به   نیسرزم نیدرازمدت ا یبا اهداف اقتصاد  دخلیذ یکه نهادها

  ل یوتبد  م ی، تقس   یکوچکتر قابل کنترول خط کش   یبه کشورها  ش یخو  لیم

 . نمودند

س  نیچن   تحقق  وجهان    یکشورها  له یبوس  یاسیراهبرد  منطقه  جو  منفعت 

  ی و فارس  کانیتاج  یوزبان  ی, فرهنگ  ی مل  ی بود که روند همبستگ  یعوامل

 ساخت.   شانیخراسان و ماورالنهر پراکنده و پر ی زبانان رادرحوزه تمدن

و  گسترش   وع یاستعماروقت , جـ لوش   یشده ا  دهیازقبل سنج  یوبا پالنها 

 . زبانان را گرفتند  یو فارسایرانی  کانی تاج  یپرور فرهنگ تیمدن  ۀ شیاند
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تاج  ی جا  کنون افتخار است که کشور  از فروپاش  کستان یبسا  اتحاد    ی بعد 

و    ی از کل , صاحب آزاد  ی پارچه منقسم شده ا  ک ی  ث یسابق منح   یشورو

 .   باشد  ی م یاسیواستقالل س یمل یخود فرمان

تحت زعامت خردمندانه امام    کستانی مردم و دولت صلح خواه تاج  امروز

برخوردار   ی, عزت و وقارمل  تیثی دوراز ح  یرحمان مانند گذشته ها  یعل

 . است

در قبال شناخت , حفظ و    ی پاک جناب عال  ت یون  ی عقالن  استیس  شبرد یپ

است    یطیساز شرا  نهیما زم  اکانین  یخیوتار  یفرهنگ باستان  راثیتکامل م

که هستند    ایزبانان جهان در هر گوشه وکنار دن  یوفارسایرانی    کانی اجکه ت

  ی شناس تیوهو یمل  یشناس شه یر است یس  نیازا  انیپا  ی با عشق و محبت ب

ب تاج   یخیو تار  یاستانفرهنگ  پشت  ت یحما  کستانیــ  دولت  همه    یبانی و 

 . ند ینما  یجانبه م

سالگ  کی  کهزارویاز  یالملل  نیب  گردهمآیی  یبرگزار پنجاه  ــ    ی صدو 

و   کهزاریو بزرگداشت از لی, تجل   یزبان فارس ات یپدرادب یسالگرد رودک

  نیستمیب یبرگزار  ژهیوبو  فه یـ سالگردامام اعظم ابوحن ی سه صدو ده سالگ

، ساخت    کانی( تاج  ت ی) استقاللی مل  ی سالگرد جشن شکوهمند خود فرمان

وتدو  یفردوس  یمل  خانهکتاب سم  ری،  ها  به    یمل  یوکنفرانسها  ها  ناریده 

  است یاز س  یی، نما  کستانیدولت تاج  ی و فرهنگ  ی علم  ینهاد ها   یرهبر

  ی خیتار  ت یهو  یدر راه باز شناخت ایرانی    کان یتاج  ی خیتار  ی شناس  شتنیخو

باستان    رانیبا ملت بزرگ ا   یو زبان  ی, مل  یفرهنگ  ی همبستگ   جادیوا

 .باشد یوجهان م ای آس  ی، در حوزه تمدن زبان یفارس یها ت یمل ریوسا
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"  یمل  یشناس  شهی "ر  استیس  شبردیزبانان سراسر جهان پ  ی وفارس  کانیتاج

تاج فرمان  خود  تمج  کستانیدولت  دولت    ندینمای م  شیوستا  دیرا  از  و   .

  خ یتار  ی شناس  تی هو  است یشود که تا  س  ی آرزو برده م  کستان ی تاج  یورهبر

  ی وفارس  کانیتاج  ی وفرهنگ  یمل  ی همبستگ  یمارا درفرارفت بسو  اکانین

کشورها ازب  رانیا  یزبانان  و  ،  ی،افغانسستان  وترکمانستان  کستان 

  ی و پاکستان و هند ... تا اناتول  نیواخان و تبت چ   ی قرغزستان وحوزه ماورا

عمل    ی ها  ت یفراخ وگام استوار ومستدام درالو  دی ، با د  ن یو مناطق کُــرد نش

 . قرار خواهند داد  شیخو ی اسیس

وبازشناس  امروزه  رایز فرهنگ  وبستر    ی وازسرنوشناس  ی مقوله  فرهنگ 

دول جهان را    استیس  یها  هشاخص  نیازمهمتر  یکیمناسب    یفرهنگ ساز

 دهد.   ی م لیتشک

ا به  توجه  پ  ی کیمسأله    نیبا  تاج  یها   نهیزم  ش یاز  فرهنگ     کانیرشد 

ملت پرافتخار از دوران    ن یا  یدولت دار  ی خیو آموزش تجارب تار  یومعرف

است که با اقدامات    ی جهان متمدن رسالت  ی تا عصر ما به خلقها  میقد  هدع

 گردد. :   ی اجراء و عمل یعقالن

خود مان دست    ت یواصل  شه یمشترک با عشق به ر  یبا همکار  د یائی پس ب

 . می، قدم استوار بردار ی فرهنگ عیبر دست هم  داده در دائره وس

 : که  دهی عق نیا د ییتأ  با

     و در اســـت ــــواری هـــا را گرچه د باغ 

ــ یکدیازهــوا شــان راه بــا                                             ــت گـــراسـ
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  ت یدو مسأله از اهم یاجرا  یبرون مرز ی فرهنگ یها  تیما درفعال د ید از

 : برخوردار است یخاص

  رانیزبانان )ا  یو فارس  کانیتاج یخیوتار یعلم قاتی مرکزتحق سیـ تأس  1

 وقلب اروپا ،  کای( در آمر

 زبان " در مرکز اروپا ، یفارس ی " صدا  یونیزیدستگاه تلو سیـ تأس 2

  ی وفرهنگ ین ید می قد ل یاص یسو ارزشها  کیکه از  ست یضروروبلند اقدام 

  گر ید  ی . و از سو  د ینما  ی م  یمارا به جهان متمدن معرف  اکان ین  یخیوتار

  ن یوپخش آنرا در عرصه ب  ی مناسب فرهنگ  ی بستر ساز  شتریب ی ها  نهیزم

 . گرداند  یمساعد م یالملل
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 بخش نخست :  

  یها شهیاندبرخی ازهفتم ــ   قسمت

 این قلم

 2012اکتوبر  

" مؤمن کسی است که گرونده به خدا باشد . وخدا را خالق  هستی و  ـ    1

 مخلوقات خدا را نیک وگرامی بیند  .  

انسان مخلوق خداست ودارای کرامت و حرمت است . وخدا وی   زمانیکه   

را به علم قدیم نسبت به سایر زنده جانها با کرامت و حرمتمدار خلق نموده  

تک حرمت می کنند  ، خیانت بر امانت  ، پس آنهائیکه به کرامت انسان ه

 می نمایند، مؤمن به خدا وخلق خدا نیستند . "   » بصیر کامجو «  

                                                                         

" صلح وشادی مولد آرامش روح است . وانسان درصلح وآرامش روح  ـ    2

هت و شادمانی انسانها  ر.آنانیکه صلح ، ف، پروردگارش را ستایش می کند  

را از میان می برند . علیه حاالت ستایش ، حمد و ثنای بندگان خدا  قرارمی  

 گیرند "     » بصیر کامجو «  
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ـ " تجلی فرمان صلح کورش نخستین نوای دگردوستی در تاریخ بشریت    3

است که به جای خون و خشونت ، نوید شادی و خوشحالی و بوی آزادی  

 » بصیرکامجو«  ". و انسانیت را سر داد  

 

ـ " میهن منبع پیدایی وبسترمستمرحیات آدمی است . عشق ورزیدن به   4

وجود  پیدایی از شناخت ما به اصل اصیل سرچشمه  برهانی آن خاستگاه ، 

 »بصیرکامجو«                        بشریت است . " 

 

5    ... فناوری  وهویت  وزبانی  فرهنگی  هویت   ، تاریخی  هویت   :  " ـ 

یست که معرف مراتب عزت و افتخارو غرور ارزشهای برازنده میهنی ا

شهروندان کشور ها در عرصه ملی و بین المللی بوده ومنحیث گوهرخلقت  

 « همبستگی ملی عرض وجود می کند . " . » بصیرکامجو

 

ـ " امید وار بودن به زندگی شرافت مندانه جنب و جوشیست که انسان    6

 امجو « را متعهد به کار اخالقی می سازد ."  » بصیر ک

 

7    ، نماید  و شهوت زندگی  مادیت  دائره  از  بیرون  نمیتوانت  که  " کسی 

 توانایی پیشوایی و سروری را ندارد . " » بصیر کامجو « 
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 دارد ."  در کام ـ  " انسانی که می ترسد نفس آلوده و لقمه حرام  8

 » بصیر کامجو « 

 

،  ـ    9  بقاء  حفظ  سوای  بشریت ،  ــ علیه  متجاوزین  جنایت  " بروزهمه 

) مادیت ، قدرت و شهوت (   بدجنسی  دستیازی به قله های ممکنۀ مثلث  

 است .  "  » بصیرکامجو « 

 

صرف  " زمانیکه گفته می شود حق برکسی است که زور دارد . پسـ    10

   با زور میتوان حق را از وی گرفت .  " » بصیر کامجو « 

 

ـ "  " ملت ، مجموعۀ ازگروه های مردمی یک کشور می باشد که بر   11

: ارزشهای جمعی   زبانی    مبنای  ، هویت  فرهنگی  ملی ، هویت  هویت 

)زبان تفاهم ملی ( ، هویت تاریخی ، حاکمیت ملی  ، استقالل ملی ، و  

که   است  گرفته  معین شکل  سیاسی  جغرافیایی  یک  در   ...، ملی  اقتصاد 

ملی  شهروندان   همبستگی  به  متعهد  ملی  کالن  منافع  به  دروفاداری  آن 

 وزیست باهمی اند . "  
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 غارت و چپاول ، کار انسان های هوشمند نیست !!  ــ  11

ثروت   تقسیم  در  که  هرقدرتغییراتی   ، شفافیت  و  قانونیت  نبود  نسبت  به 

اجتماعی یک کشور رونما می گردد . موجب تغییر وضع سیاسی متشنج  

آنهایی تعلق می گیرد که    حکومت بدست تبه  درجامعه می شود . ودر آن مر

قدرت وثروت را دراختیار دارند. ولی آرزوهای زیر پا شده ای توده های  

حق باخته  ،  عقب میله های آهنین قدرت سیاسی ستمگران ایستاده اند .  

روشنگری اذهان نیروهای ناراض، به پا خاسته و درون جوش جامعه ،  

وظیفه ای است  که آه  ودارایی عامه ،  ثروت  از ماهیت ناپاک غاصبین  

ــ ، دربرابر نسل دگ راوناله یتیمان وبیوه زنان میهن ما  راندیش قرار می  ــــ

دهد . پیروزی نهایی نصیب کسانی می شود  که متعهدین قانونیت ، شفافیت  

 و صداقت باشند .  
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 بخش دوم : 

نگاه کردن  ی به زبان فارس له،یقب  نکیبا عقسمت اول ــ 

 ست گناه

 2013می 
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ما در این بخش پیش ازینکه به مسئله تاریخ پیدایی وعظمت فرهنگی زبان 

خبربی بی سی مبنی  بگونه نمونه دو  فارسی بپردازیم ، نیاز می رود که  

بترتیب  گرامی  ارسی ستیزی در افغانستان را به خوانندگان  بربیان سیاست ف

 شکش نمائیم . یپذیل 

 میالدی    2008به اساس خبر بی بی سی به روزدهم فبروری    خبرنخست :

  

 عبدالکریم خرم وزیراطالعات         بصیر بابی روزنامه 

 محلی بلخ  نگارتلویزیون وفرهنگ افغانستان                    

مقامات وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان ، درطی نامه ای به تلویزیون  

بصیر بابی گزارشگر محلی تلویزیون ملی  آقای  محلی بلخ نوشته اند که  

در گزارشی برای تلویزیون ملی افغانستان که   افغانستان در مزارشریف ،

 دانشگاه   از کابل پخش می شود، واژه "دانشکده" را به جای "پوهنحی" و  
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به جای برده  " را  بکار  به جای "محصلین"  پوهنتون" و "دانشجویان" را 

  .نداو رادر بلخ مجازات نمود  .بود

و   اطالعات  وزارت  اقدام  این  سی  بی  بی  با  گفتگو  در  بصیربابی  آقای 

این حکم نشان    فرهنگ را غیرعادالنه و بدور از انصاف خواند و گفت : "

فرهنگ تحمل ندارد که شهروندان  اطالعات و ل وزارتئودهد که مس می

کشور ما زبان مادری خود را بکار ببرند و صدای ما را می خواهد در  

 ".و خفه کندگل

خبرنگار تنبیه شده تلویزیون افغانستان افزود : "مجازات به جرم استفاده  

 ".از زبان مادری ام ، مضحک و خنده آور است

آقای  عملی  و  نظری  های  رویکرد  اتفاق  به  و     قریب  اطالعات  وزیر 

فاقد حداقل هایی از تجربه سیاسی وناآگاهی   «   کریم خرم  عبدا فرهنگ ، »  

 از فرهنگ پربار باستانی زبان با عظمت وگویای فارسی ست .  

از یکسو ، نا     جای بسا تأسف ودرد است که برخورد خود محوری و ایلی

پختگی وناسنجیدگی و ضعف تجربۀ تاریخی وناشیگری های بسیاری از  

دیگ از سوی  افراد  قماش  ،  این  وقایع مضحک و خشن  بروز  باعث    ر 

  اند .  گردیدهدیروز و امروز در جامعه ما 

براصل رعایت واقعی آزادی مدنی     در واقعیت امر دولت واراکین دولتی  

و فرهنگی نباید به عنوان متوالی فرهنگ ، هنر و اندیشه عمل کنند . زیرا  

 تکامل   فرهنگ یک سیر جاری به هم آمیخته تاریخی ست . این مسیر
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افکار   رشد  بسترۀ  تقویت  بسوی  رفت  راه  در  که  است  فرهنگ  تاریخی 

 ردم را جاویدانه می سازد . واندیشه ها و نماد هستی م

به یاد داشته باشیم که نسل نو نسل قلم واندیشه است وبرای سازندگی و   

هرنوع فکر واندیشۀ ناجایز ، تیغ   مقابلقلم مبارزه مینمایند . وا شگوفایی ب 

، خشونت وبی مهری حاکمان قدرت مبارزه عاقالنه   عقده ودشمنی کین ، 

 می کنند . 

شما میتوانید تاریخ را مطالعه    اطالعات وفرهنگ  وزیر کریم خرم  آقای   

اخیر مبارزه علیه     کنید و ببینید که هم تباران محترم شما در چهل سال

 زبان فارسی چه را بدست آوردند ، فقط خیانت به زبان پشتو کردند .  

وبزرگترین  . نمودند  گیری  پشتو جلو  گویش  وباروری  دست     واز رشد 

این است که در ظرف چهل سال مبارزه مغرضانه  آورد خود فریبانه آن ها  

د « را در پهلوی اسم » بانک ملی افغانستان   »   وناعادالنه فقط یک حرف  

 « اضافه کردند یعنی ) د افغانستان ملی بانک ( ساختند .  

وبا اراده نادرست     ل دولتی با پیروی از آنهائونیز منحیث یک مس   شما

به راه    یخودمنش این رویکرددرست  خویش  با  نزدیک بینانه     میروید . 

عقب گرای خویش ، صرف خود را رسوا و شخصیت و     قرون وسطایی

  .     وقار خویش را داغان می سازید

میدانید که رشد مطبوعات در تارنما ها و ویب سایت های جهانی اطالع  

است    رسانی را میان بشریت خیلی سهل وسریع از     ساخته  بازرسی  و 

 اسی دولت ها خارج میباشد .  سی وتفتیش 
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ازاین و مبارزه علیه   پسبناً هرنوع برخورد قبیلوی با قضایایی فرهنگی  

مقام از  استفاده  با  افغانستان  در  فارسی  وپربار  نیرومند  و     زبان  قدرت 

ر می  ـــوبی اث  فاشلوقت ،    دن تنها تلف شـــــسیاست مانند همتباران شما  

 باشد . 

اطالعات و فرهنگ افغانستان شما در قرن  انتصاب شده ای  وزیر    آقای   

بیست ویکم زندگی مینمائید وامیدواریم که ماهیت جهانی سازی اقتصاد و  

 یک زبان سازی سیاست جهان سرمایه را خوب درک کرده باشید . 

را انگلیسی  زبان  سرمایه  جهان  جویان  و    سود  اقتصاد   ، فرهنگ  زبان 

انتخاب کرده     سیاست سرمایه از اوایل سدۀ بیستم به اینسودر سراسر جهان

با تغییر اسلوب بهره وری سیاست سود ورزی     اند . ودر قرن بیست ویکم 

، مخدر  ومواد  تروریزم  علیه  مبارزه  نام  ارسال    تحت  به  آغاز 

انستان و عراق  دموکراسی غربی در کشور های فقیر همچو افغ سیاست  

 نمودند .     ... 

اکنون با سرازیر شدن سرمایه های کالن در چنین کشور ها حیات اجتماعی  

رهنگ غربی تغییر می  ـــــو اقتصادی و فرهنگی در مسیر بنیادی بنفع ف

 یابد . 

در چنین شرایط یگانه زبان نیرومندیکه بتواند مقابل فرهنگ غرب صنعتی 

ایستادگی کند و عظمت و شایسته ساالری ارزش و ماهیت فرهنگ باستانی  

افغانستان را حفظ و نگهداری نماید  خراسان ــ  ما     خودی کشور محبوب

صرف زبان فارسی ، این زبان مسلح به علم و معرفت جهانی می باشد و  

 . بس 
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اساس طرح   این  تقویۀ فرهنگ همگانی ، جهت    راهبردیبه  دراز مدت 

هایایجاد   اجتماعی    زمینه  شعور  اشکال  متوازن  رشد  برای  مناسب 

که حاکم غرفۀ اندیشه و نظر همگان ست ،    بوسیلۀ زبان فارسی ،    میهن

بوده برخوردار  قدیمی  تاریخی  تربیتی  و  تعلیمی  باالی  ظرفیت  ،     از 

دارای توان و پایۀ     رقابت های اقتصادی و تجارتی منطقه و جهانزمینۀ  در

 می باشد.   ویژه ایسی مقاوم علمی و ادبی وسیا

سرای زبان   این ارزشمند  دانش  و  و   مهم  آموزش  وتوان  معنایی  بار  که 

در ذات خود پرورانیده     پرورش ، کاربست آگاهی علمی و دانش بشری را

و جای شامخی را در حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور ، منطقه  

تأمین     یشی ملی ، نقش تعین کننده را در همآ  احراز می کند .    و جهان

 می نماید .   افغانستان بازی خراسان ــ  صلح و ثبات در

نماد   ما ، معرف شایسته ترین     زبان فارسی وادب و فرهنگ باستانی مردم

 .   افغانستان و منطقه میباشد .  خراسان ــ  هستی باارزش مردمان ساکن

پذیری اش    ولیتی،آزادی ، آفرینندگی همهئوبا این مفهوم رسالت ومقام مس

میگرد.  وتأکید  این    توجیه  معرفتی  و  عقالنی  توانمندی  و  ونورپربرکت 

مارا نورانی تر نگهداشته     همچو آفتاب مقام فرهنگ همگانی   روشنایی  

 می گرداند .  واجب   وحرمت و عزتش را باالی فرد ، فرد جامعه

با این درک از شناخت شاخصه های علمی ، ادبی ، سیاسی و اقتصادی  

 ضرورت مبرم و   ن فارسی ست که نجابت و حرمتش را گرامی میداریمزبا
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تمام  وتدوین  بینی  ــ   باز  تدریسی  تربیتی     معارف  و  ــ  تعلیمی  خراسان 

زبان این  به  را  ا   افغانستان  از  آسیا  تمدنی  حوزۀ  مند  های  ونیرو  لویت 

راه همبستگی ملی در کشور می پنداریم . با همسویی این  رهروان   کاری

با زبان فارسی پایه های اجتماعی    تنها آرمان مقدس میتوان اذعان کرد که  

اد می  ــــافغانستان ایج خراسان ــ  وصلح در     «   و قومی » ملت خراسان

 شود .  

اخیرا " ً بقول بی بی سی بخش فارسی : شورای وزیران      خبر دوم :

ازافغانس استفاده   ، لهجه   تان  و  و   زبانها  رادیوها  در  را  بیگانه"  های 

 . تلویزیونها ممنوع کرده است 

  کنه وگوهر درونی این طرح سیاسی پیچانیده براین هدف است که تیم حامد 

  کرزی میخواهد یک باردیگر تجربه کند که آیا میتواند با چال ونیرنگ خود 

 حات زبان پشتو را درزبان پارسی دری شامل نماید .  الساختی ، اصط

بنای تفاهم ورشد متعادل زبان فارسی افغانستان رابا سایر   دوربااین کار و

   زبان منطقه و جهان مشکل زا وغیر ممکن بسازد ؟؟؟  کشور های فارسی

  مطالعه بفرمائید ! زمانیکه بیانات حامد کرزی را بشنوی ، بار ، بارخودش 

کر نشانداعتراف  دست  جمهور  رئیس  یک  وی  که  وفاقد    هده  آمریکا 

 . سیاسی می باشد مشروعیت

دولت و حکومتی که مشروعیت سیاسی خویش را از آرای مردم بدست  

باشد ، بگفته خودش بوسیله کشور آمریکا به این سمت نشانده شده   نیآورده

 . باشد
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سیاست خارجی و دفاعی خود    ی وصالحیت حقوقی واجرایی در بخشهای 

باشد، پس فیصله ها واقدامات سیاسی وحقوقی آن درعرصه حیات    نداشته 

 .نیز فاقد مشروعیت قانونی می باشدمردم برای  ــ   جامعه  اجتماعی

ملی   شورای  تنها  افغانستان  ــ  خراسان  اساسی  قانون  مفردات  براساس 

تصویب قوانین کشور را دارد نه قوه اجرائیه . قوه    منتخب مردم صالحیت

اجرائیه یا شورای وزیران صرف مکلف به اجرای قوانین نافذ در کشورمی  

 باشد و بس .  

تــــاینکه چن    ی مزدور فاقد مشروعیت سیاسی و مردمی       اـــــــا آدم ه ــــد 

مورد بود   ودر جلسه می نمایند باهم در کابل " زیر نام شورای وزیران " 

تمدنی   ونبود واژه های زبان فارسی ، این زبان پیر دونیم هزارساله حوزه

ومغرضانه   هکاریست ؟ ناعاقبت اندیشان،  آسیا فیصله ای سیاسی می کنند  

 .  وناعاقالنه  

این   وروش  چون  نا    حکومت  قانونیهای  صالحیت  اجرای  شامل  راه 

  طرح وتحقق چنین یک برنامه ،   اً نمی باشد، مسلممشروع حامد کرزی   

حقیقت  گذاشتن  در  وسیاسی  ویژه  حریم  به    گام  زبانی   ، فرهنگی  حقوق 

تا    85، که آنها زیاده از    می شود  یتلقملیتهای فارسی زبان ساکن کشور  

   . در صد کل نفوس کشور را تشکیل می دهند  90

غیر اخالقی وانسانی از جانب دولت  کار نادرست  این عمل ریاکارنه یک  

برمی خورد    فارسی زبانان  که به غرور وهویت    است   حامد کرزی  پشتونی 

رویارویی شهروندان را علیه تک روی دولت  ، خواهی نخواهی مقاومت  

   . وعمالش بر می انگیزد
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ستیزی" تیم حاکم تمامیت خواه" حامد کرزی   تحقق برنامه سیاست فارسی

ن : زیرنام " منع واژه های بیگانه " چیز نوی نیست ،  درسالهای پار واکنو

علیه زبان فارسی   وی حقیقت پیگیری درسهای تاریخی مبارزه اسالف در

   . باشد  می

ها  تازی  که  ایست  ستیزی  فارسی  سیاست  آن  ادامه   ، سیاست  این    یعنی 

ازاواخرقرن هفتم تا اوایل قرن نهم ، استعمار کهنه بریتانیا از اوایل قرن  

درهند برتانوی ، وروسیه تزاری وشوروی سابق از    20میانه قرن    تا  17

  .در ماورای نهر وخوارزم ، علیه زبان فارسی انجام دادند    20  تا  19قرن  

  با پیشداوری محمود طرزی از طریق   1911مداومت همان سیاست از سال  

  کانات نشریه سراج اخبار به اجرا گذاشته شد. وداماد وی ، شاه امان هللا با ام

) مرکه پشتو (  را اساس گذاشت ،     1923مادی بیشتر دولتی در سال  

و تحقق سیاست فارسی ستیزی درروند حاکمیت خاندان    وسرانجام تمویل

دولت در نهاد های مختلف وبویژه از طریق نهاد   آل یحیا با حمایت مستقیم

فرهاد ، سید قاسم  یافت . وبوسیله : غالم محمد     )پشتو تولنه (  شدت بیشتر

خان ،... ودیگران با شیوه اجبار در سراسر    رشتیا ، عبدالحی حبیبی ، داود 

 .کشور ترویج و تبلیغ گردید

نتیجه اش منجر به این شد که درسال    ، میالدی رسمیت     1964عاقبت 

افغانستان  خراسان ــ پشتودر پهلوی زبان فارسی ، در قانون اساسی    زبان

   .تسجیل گردید 

ــ ــ اق   پدرانش امد کرزی تعقیب همان سیاست  ـــــــامروزی تیم دولتی ح   دام ـ

 . می باشد 
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که دولت حامد کرزی باید در یازده سال مشکل    هستم  من به این اندیشه  

ثبات کشور را حل می کرد . روند همبستگی ملی راتسریع می    امنیت و

های سیاسی و مادی منع قتل و کشتار ، دزدی واحتکار ،    بخشید . زمینه

 . نابود می نمود ورشوه را فساد اداری 

امنیت را برقرارمی کرد . برق و روشنی را به خانه ها می برد . مشکل  

نانی وبی کاری بی سرپناهی مردم ما را حل می نمود . خیابان ها و   بی

پس کوچه ها را آسفالت می کرد . صنعت وزراعت را رشد می   کوچه و

می آورد . صنایع ثقیله را  کارخانه های تولیدی را بوجود    داد. فابریکات و

 اساس گذاری می کرد. 

معنوی  را پیریزی می نمود . زیرساخت های مادی و  پیشرفته  سیستم مالیات  

ایجاد  کشورهمآیشی و همگرایی وهمزیستی مسالمت آمیزرا میان شهروندان  

 نمود .   می

که نکرد ؟؟؟ ؛ برعکس با ترهات و بسایس ایکه اسالفش    ودردا  با تأسف 

 . میراث مانده درآمیخته ومصروف شد به ازخود

و به تأسی از میراث بجا مانده با تبرتیزخود محوری قومی ، شاخه های  

.    درخت برید  آرام  آرام  را  سرزمین  این  وزبانی  ملی  همبستگی  تنومند 

 . خشکیدگی وعقب برگشتگی وچندگانگی کشانید  وجامعه را بسوی

حامد کرزی شعور تیم  گذاران  دانند ی  سیاست  سیاست    می  تحقق  در  که 

به جزایر زبانی  جامعه ستیزی برد سیاسی دارند ، زیرا با این کار   فارسی

می شود . وهمبستگی ملی به انشقاق وچندگانگی ملی گرایش    و قومی تبدیل

   می کند .  
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اجتماعی را    چنین تشدید می  تقویت ویک شرایط منابع جنگ و خشونت 

وحاکمیت  . تحکیم    بخشد   " افغان  حاکمیت   " زیرنام  خواهان  تمامیت 

 . واستقرار می یابد

خراسان ــ  گواه براین است که بقاء عمر حاکمان تمامیت خواه در  تاریخ  

و    تنها افغانستان   صلح  ارزشهای  با  که  است  نهفته  سیاستی  پیشبرد  در 

 .است تخالفاجتماعی در   همبستگی وآزادی وعدالت

جدال  واز اینجا است که ایشان جامعه را در آتش خشم وخشونت و جنگ  

روحیه ابراز وجود  و  وحشت زده شوند .  بُعدی نگه میدارند تا مردم    چند

ازاسب غرور و  گردد سست وناتوان  ایشان  در روح وروان    وحق خواهی 

  . گردندقبیله    حاکمان تمامیت خواه  وگردن فرازی پائین بیآیند . رعیت و تابع

زبان فارسی از یک جهت به عالوه خزانه فرهنگ  که    من تأکید می کنم  

این این هویت    هویت ویک غرورسرزمین ، یک    باستانی  ، و ما  است 

نمی  و    وغرور را رها  و گوشت  درخون  واین غرور  این هویت   . کنیم 

  . فارسی زبانان سراسر جهان سرشته شده است پوست و استخوان فرد فرد 

غرور از جان ودل مردم ، واز دل ودامان    زدودن چنین یک هویت ویک

 .ستخیال ا  و پندار وانگاراین سرزمین ، دور از 

از جهت دیگر زبان فارسی ، زبان اول عرفان جهان ، زبان دوم اسالم  

 علم ومعرفت ، حکمت وتاریخ ، ادب وشعر واخالق .... است .   وزبان

وهمین برادران پشتون ما به همین زبان فارسی اسالم را شناختند وبه همین  

 ی شرم   اـــــزبان فارسی علم ومعرفت خویش را رشد وارتقاء دادند . اما ج
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ورسوایی است که رهبران پشتون افغان ما " نمک می خورند ونمکدان را  

 سرده حال شان واقعاً قابل بخشش نیست.  می شکنند " این عمل اف 

فارسی زیاده از سیصد میلیون انسان در سراسرجهان تکلم    اکنون با زبان

وایستگاه  صد ها هزار تارنماها وسایت های انترنیتی  می کنند . وزیاده از

، تخنیکی ،    دانشی:    دربخشهای   های پژوهشی ودانشنامه های فرهنگی  

و ادبی ، فرهنگی وغیره در سراسر جهان   اقتصادی اجتماعی و سیاسی و

هزار نشریه وکتابهای علمی وحیاتی    بزبان فارسی نشرمی شود . وده ها

 .تبلیغ و ترویج می گردد  ، به این زبان پخش 

ازب  ، تاجیکستان   ، افغانستان   ، ایران  ،  ی وکشورهای  ترکمنستان   ، کستان 

سایرکشور های عربی  ، ترکیه ، روسیه ، عربستان و سوریه و  آذربایجان 

زبانان مهاجرسراسر جهان وصد ها دانشگاه ها و دانشکده ها   ... وفارسی

تحقیقی خارجی جهان ، از روشنایی وشعایش گرم و پر    ونهادهای علمی و

  .می شوندوبی نیازفارسی" مستفید  برکت آفتاب گونه ای " خزانه فرهنگ

ت افغانستان وقت خود  دولرهبران پشتون  بهتر است که  به فکرما از یکسو  

 . د نهدر نده را درواژه سازی به زبان فارسی به 

بگذارند که زبان پشتوهمچو زبان فارسی بدورازمراقبت  از سوی دیگر  و

رشد وتکامل کند   بیفتد وبستر فرهنگ طبیعی خود جا    سیاسی دولت ، در

 . وبارور شود

 همین برخورد کوتاه بینانه ای حاکمان خود محور پشتو زبان در گذشته ها  
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که زبان پشتو با این همه امکانات دست داشته ای دولتی رشد متعادل   بوده

 را نتوانست تجربه نماید .  

آن ربط  بدورازاستعمال حروف  اگـــــردقیق خزانه واژگان گویش پشتورا  

  زیاده از شصت آشکار می شود که هنوز    درنظرگیریم ، (    د ، او، ی  ) مانند  

از زبان فارسی به عاریت می  زبان پشتو  خود را    گانواژ  ( در صد60)

 . گیرد

مت حامد  که کاربرد آنها از جانب حکوچند واژه زیر را  ما    نمونه بگونه  

کرزی در رسانه ها ، اخبار وجراید ورادیو تلویزیون منع قرار داده شده  

 فارسی به   ازفرهنگستان زبان وادب  بدرجه مشت نمونه خرواراست ، 

مزدور وبی    تیم  دولت و دوستان گرامی تقدیم می نمائیم . که در این اواخر  

ها در زبان  حامد کرزی مصمم به تشخیص بیگانه بودن این واژه  معرفت  

ومیخواهند که این واژه های پیرچند هزار ساله ای زبان  .   فارسی شده اند

با را  را    فارسی  سال  پنجاه  از  زیاده  که عمر  پشتو  نامانوس زبان  لغات 

 . ندارند ، تعویض نمایند 
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 ـ دانشـــگاه 1

 ـ پرورشگـاه ،  5ـ آزمایشگاه ،  4ـ آموزشگاه ،  3ـ دانشگاه ، 2

 ـ فروشگاه  10 ـ نمایشگاه،   9، ـ باشگاه  8، ـ خوابگاه   7،  ـ زایشگاه  6

 ، ـ آرایشگـاه  14ـ قرار گاه ،   13ـ ایستگاه ،  12ـ فرودگاه ،  11

 ـ منزلگـاه ، 18ـ آرامگاه ،  17ـ جایگاه ،  16استراحتگاه ، ـ  15

 ـ لشکرگـاه ،  22متگاه ، الـ س  21ـ آسایشگاه ،  20ـ کارگاه ، 19

 ـ پناهگـاه ،    26ـ رزمگاه ،  25ـ جنگ گاه ،   24ـ ستایشگاه ،  23

 ـ زیارتگـاه ،   30ـ مزارگاه ، 29ـ نشستگاه ،  28ـ کشتارگـاه ،  27

 ـ  خــــرگاه ،  34ـ سجــده گاه ،  33، ـ عبادتگاه  32ـ آوردگاه ،  31

 ـ خـرمن گاه ،  38 ـ پرسشگاه ،  37شگاه ، االیـ پ  36متگاه ، الـ م 35

 ـ تمــاشاهگاه ،  42ـ بندگاه ،  41ـ گـــذرگاه ،  40نگاه ، ال ـ جو 39

 ـ آتشگاه ،  46ـ دستگاه ،   45ـ عـــرضه گاه ،   44ـ گــریزگاه،  43

 ـ حربگاه ،  50ـ مجلسگاه ،  49ـ پیوندگاه ،  48ـ جراحتگاه ،  47

 ـ پیکارگاه ،  54ـ پیشینگاه ،  53ـ حـــرام گـاه ،    52ـ چــراگاه ، 51

 ـ گازرگاه ،   58ـ امید گاه ، 57ـ تجلی گــاه ،   56ـ خــاستگاه ، 55
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 ـ زیــارتگاه ،  62ـ بــارگاه ،  61ـ پرستشگاه ،  60ـ آخـــرگاه،  59

 ـ آبـریزگــاه ،  66ـ آبـــانگاه ،  65ـ آبگـــاه ،  64ـ آبشتگـــاه ، 63

 ـ حاجت گاه ،  70ـ آماجگاه ،  69ـ نشانه گاه ،  68ـ آبخیزگاه ، 67

 ـ قربانگاه ،   75ـ آرزوگاه ، 74ـ ناگاه ،73ـ تهیگاه،  72ـ ادبگاه ، 71

 ـ لنگـــرگـــاه ،  79ـ بلگاه ،   78ـ هیچــگاه ،  77ـ بسملـــگاه ،  76

 ـ زمستانگاه ،  83ـ پائیزگاه ،  82ـ تابستانگاه ،  81ـ بهارگاه ، 80

 ـ بندرگــاه ،  87نگــاه ،  ـ بلند 86ـ پالیزگاه ،  85ـ بکــرنگاه ،  84

 ـ پیشــگاه ،  91ـ پایگــاه ،  90ـ پاشـنه گــــاه ،  89ـ بـناگــاه ،  88

 ـ پاســـگاه ،  95ـ بــندگـــاه ،  94ـ بنگــاه ،  93ـ پیکــارگــاه ،  92

 ـ تاجــگاه ،  99ـ آمدن گاه ،    98ـ بامگـــاه ، 97ـ صبحـگـــاه ،  96

ـ بـــزمگـاه ... و صد هـــا واژه   101ـ گــــــــــردشگاه ،  100

 .ست شامل این فرهنگ سرا دیگردراین ردیف

برای روشن سازی ذهنیت آنعده از کسانی که آگاهانه وناآگاهان با برنامه  

  هستند مرام  قدم وهم  سیاست فارسی ستیزی دولت قومی افغان هم آواز وهم  

ایجازدرمورد پیدایی واهمیت زبان فارسی    ، جادارد که یکبار دیگربگونه

درحوزه تمدنی آسیا وجهان برخی از ارزشهای علمی ، فرهنگی وزبانی  

 آنرا بتأمل گیریم .  
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 بخش دوم : 

 یمل یزبان تفاهم وهمبستگ ،  یفارسقسمت دوم ــ 

 

 ی زبان فـــارس یوفرهنگ یوعظمت علم ییدایاول  ـ پ

 ی جهان ییدر دهکـــده  یزبان فـــــارس تیدوم ـ اهم

 یزبان فارس  هیعل  انیگــــرا ــــلهی مـبارزه قبفرآیند سوم  ـ 

، زبان     یزبان  کی    استی تحقق راهبرد س  یاسیطرح س پیشکش  از    هدف

  نه یفراهم ساختن زم یبرادوراندیشانه   و یاخالق،   یتالش انسان ،  یفارس

آرام ما    نا   کشور  در زیوصلح آم  یمل  یهمبستگ  ی ها  رساخت یز  ی معنو  یها

   .باشد یافغانستان م خراسان ــ

و    یادا  با  گرمتر  حرمتعرض  ادب  که  داشت  خواهم  سهش   نیاجازه 

کشور مان در    انیوهمشهر   هنانیرا به تمام هم م  ش یخواخالقی وانسانی  

شان رااز بارگاه    یو سالمت  ی وخوشبخت  مینما   میکه هستند تقد   ایدن    یهر کجا

    نمایم .تمنا پاک در راه حق گیری وحق شناسی ذات 

اما همو  ۀبرحق وصلح خواهان  یوآرزو  خواست بوده است  که    ن یاره  

  ی ریزمان والهام گ  ازیاز ن  یافغانستان با درک عقالنخراسان ــ  شهروندان  

و    ایپو  ندیفرآ  کی بتوانند در،  نیاکان  هزار ساله    نیچند  یخی تار  قی ازحقا

ملل جهان    گرید  ی که در پهلو  ند یرا انتخاب نما  یراه،      یسازندگ  جنبنده و

   . شوند  یالملل  نیو ب ی مل ت یو هو عزت تی، تثب
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افغانستان به خراسان  نام    رییتغ ارائه طرح سیاسی :  بدین مناسبت بود که  

شمسی برابر به    1385لح جاویدان  ــ در روز اول حمل  مدخلی در راه ص

درون     ی قلم بشکل گسترده  در رسانه ها  نیازا  میالدی  2006مارچ    21

 . بنشر سپرده شد   یوبرون مرز یمرز

«    افغانستان به خراسان  ازین طرح سیاسی  صلح خواهانه » تغییر نام  

سیاسی وفرهنگی والیه   یها  تیخردمندان وشخص  شهروندان تکامل پسند و

در داخل وخارج کشور ما بگونه    یاس یس  ینهادها های مختلفه اجتماعی و

   .نمودند  ی قدردان و  تیحما ،   یبانیپشتگسترده 

به  جامعه    یشعوراجتماع  مسیردارد که راه خود را در  شه یاند  نیاکنون ا

  . کند ی باز م ی مل یی ستای خودا  یروین کی

  ن ییدر تب  یمهم   ربسا یمتشنج ، تأث  یاسیاست که ، آموزش اوضاع س  روشن 

س  ی فکر  یها  کردیرو .بتاس  یاسیواقدامات  است  داشته  ما    یما   ، ازآن 

  یکشور  ،  جهت معرف یاز بستراجتماع ینیبادرک ع

پذ  ریوتفس    یۀتوج  نحو  ریعقل  کنون  رییتغ  ۀ از  نام  ینام کشور  به  »     ما 

   تحت نام  :     یاسیوسسه اثرتاریخی  خراسان «  

 نام افغانستان به خراسان   رییــ تغ 1

 خراسان   یــ عظمت فرهنگ 2

  ییای ــ پادشاهان آر 3

 .   م ی نمود می تقد  شهیاند  نیوبه عالقه مندان ا   م یرا بنشر سپرد
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  کرد که  :   دیما اذعان با  یوانسان  کین  یاسیتحقق اهداف س  ییدر همسو

   :  ی اسیراهبرد س

 ، "   دانیدراه صلح جاو ینام افغانستان به خراسان مدخل رییـ " تغ  کمی 

آغازطلوع آفتاب صلح بر فراز افغانستان و    ورند یخط د   یی دوم ـ " شناسا 

 "  پاکستان 

ملت خراسان وصلح در    ی، زبان فارس  یزبان  کی" سوم ـ " صرف با  

 "  شود ی م جادی افغانستان ا

  یی عدچند بُ   یایپووآموزش    یادی بن  یها  کردیرو  ۀمجموعاین راهکارها   

  ی در قالب الگوهاراهبرد سیاسی را  نیا   نیکه تحقق راست، است در کل ُ 

 سازد.      یم نهی نهاد  یمل ی صلح و همبستگبنیادی 

پارلمان     واز افغانستان    یاسالم  ی مناسبت ما احترامانه ازدولت جمهور  نیبد

ج  .ا .افغانستان واز تمام احزاب و نهاد    ییج  .ا  .افغانستان واز قوه قضا

  ی فرهنگ  یها  تی کشور، واز شخص  ۀمستقل و وابست  ی اسیوس  یاجتماع  یها

که به     میبریوم  گرآرزوبردهی د  کباریو  ...،     ی وانفراد  یگروه  یاسیوس

  ی واخالق  ی اسیستوجه    ز،یصلح آم  ی اسیسه طرح س  نیا  تیارزش واهم

اند  شیخو وبا  فرمود  خواهند  مبذول  شناخت   شه ی را  وحق  یباز     قت، ی حق 

مفردات  آن گام استوار    ی اسیوس   یقوقوح   ی خردمندانه درجهت تحقق عمل

   : مسلم است که  قتی حق  کیخواهند گذاشت .
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  ک ی است یس  یارزش ی ارهاینام افغانستان به خراسان وقبول مع  رییبا تغ  ــ

؛ ـ  مردم ما   یملت سربلند خراسان لیدر سورفت تشک یزبان فارس یزبان

وپس    .   ابندی  ینجات م   ی ملوچندگانگی    نفاقاز شر    شه یهم  یبار وبرا   کی

که    » شهروندان خراسانی ملت خراسان «بنام    کندیظهورم  ینسلاز ان  

از احساس عزت   ی وبرخوردار  یمراتب عشق به وطن ودفاع ازمنافع مل

  کسان ی  شانی، در خون  ، گوشت وپوست و استخوان فرد فرد املی    تیو هو

  یحاصل م   یمادتجلی    یحقوق شهروند  اتیارزش در ح  نیشده وا  نیعج

    .  کند

  است یس   ی عمل  یراه ها اسلوب    ی خیتار  ۀ کهن  گراسلوب ید   ی طیشرا   نیچن   در

در کشور ما تحت نام به اصطالح    ی غرض دار خارج  ی روهاین  ی ریگ  ر یاج

  ی رهایونصب آن اج)زاده ، زاده (    ت یآن مل  ا یو)زی ، زی (  قوم    نیا  ۀ ندینما

وابسته به استکبار  ،    یصادرات  یاسیس   ت یدست نشانده  در ساختار حاکم

  ت یحاکم   یرشد مستقل خود گرداندرست    یها   نهیوزم  شود  .   یمسدود م

  . د یآ ی وابسته بوجود م ریغ ی متعادل مل ی اسیس

هندو تبار ،  عرب تبار  ، هزاره تبار ، پشتون    کیوقت بگذارکه   :   درآن 

که     ی لیاص  یخراسان  کیبصفت  ک تبار   ...  یتبار ، ازب  ک یتبار ،  تاج

 یدار  مانیمردم را ً با اصل ا   یمردم برخاسته و اعتماد ورأ  انیمازواقعا  

ــ کسب کرده باشد  . آن شخص سزاواراست    ی ومردم و منافع مل  هن یبه م

و کشور را  ردیجامعه را  به عهده گ ییشوا یحق پ یکه باافتخار وغرورمل

  .دینما  یرهبر  یبه معراج تمدن ودموکراس   ی وصداقت انسان  ت یبا خلوص ن
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ملت    لی"همان تشک   ی مل  سئلهم  ی دربازگشت به  "حل اساس  ی جد  یبازنگر

  وند یاصل اشتراک درنژاد ، ونه درپ   هیخراسان است  .که نه برپا  یعقالن

،    یفرهنگ  مشترک  ت یبراصل  هو  که ،  بل  دی آ  ی م  ومذهب بوجود  یخون

تار  راثیم از    شیخو  ی، هست  یمشترک مل  نیو سرزم  یخیمشترک  را 

وروشنا نور  بستر  ییجنس  وآزاد   ۀ در  مل  ی صلح  بنما  ی ووفاق    ش ی، 

   .گذاردیم

دوبُ   کهیقسم د تذکر رفت   ابعاد مؤلفه ها  یگریعد    لیتشک   ی ساختار  ی از 

آغاز طلوع  سیاسی » شناسایی خط دیورند  طرح    ی کی خراسان    ی ملت عقالن

  ت یبرسم سیاسی  طرح     یگریود«    آفتاب صلح بر فراز افغانستان و پاکستان

(  1)  » یک زبانی زبان فارسی «  استیتحقق س  یداد  تیوقانون  یشناس

ملی کنون  بمثابه زبان  وثغور  درحدود  ــ    یکشور    یافغانستان مخراسان 

    .باشد

  یزبان فارس   یوفرهنگ   یوارزش ادب   تیکه اهم  مفهوم است  !  یبروشن 

مفروض به ملت    یجسم زنده ــ  ملت  یسازندگایجاد ومردم ما ،  در  یبرا

  .، آب و نان واجب تر است  ژنیاز اکس  شیب  خراسان ،

  ت یمل   ۀعمل واراد کیوبافت ارگان  یاسی جوء س  جادیو ا  ی مل تیهو اءی اح 

پاسخ  «  یفارس  ی ملت خراسان وزبان مل» چتر  ریکشور ما  ز لیها وقبا

عز  ست یا  کیموکراتید وطن  ها  زمارایکه  محکم    ۀ دانیجاو   ی بانمود 

آم  یخیوتار   یوفرهنگ  یاسی، س   یاجتماع   ی ساخته وبسو  ختهیمشترک  

انس مدن  یانجامعه  حقوق  متوازن   یو  فرهنگ  برگسترش  آن  شالوده  که 

  .شودیاستوار است ،  رهنمون م یهمگان
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  ی .ثروت  دهدیم  لی از ثروت را تشک  یکه  "زبان، نوع  دیگو   یکنت م  اگوست

انجام    ره یدر انبارو ذخ  ی آنکه کاهش ی از آن استفاده کنند ب  توانند یکه همه م 

  را یدهد .ز  یاز خود را م  یریکه به همه جامعه امکان بهره گ   یثروت  رد،یگ

ا  در  آزادانه  که  جامعه  افراد  م  ی عموم  نه یگنج  نیهمه  نا  یشرکت   ، کنند 

  رسانند  یم یاری حفظ آن (  2)  آگاهانه بر  . "

  اتیونقش باارزش آن درح  یثروت مل  نیا  یآموزش ما اززبان فارس  بناً  

  ی ارزشها  یوحاو  یاجتماع  ۀواسط  کشورما ، صرف   یواقتصاد  یاجتماع

و    ی فرهنگ   ۀمحرک  یروین   کیبعنوان    که.بل    ستی ن  نمادین ورمزآگین  

  وسته یخود جامعه را پ  یوعلم  ی بانورادب  تواند ی م  یوزبان تفاهم مل  ی اسیس

گسترش    یسراسر  ی مل  تیفرهنگ وهو  ۀروشن نگهه داشته وبمثابه سازند 

     . ابدی
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 ی زبان فارس یوفرهنگ یوعظمت علم ییدایـ پ  اول

خوانده    ز ین  یوفرس هخامنش  م یزبان که فرس قد   ن یاباستان ـ    یفارس"   

بود ، وآن با    انی هخامنش  ۀدردوریا ایرانیان    انیئا یآر   ی شده ، زبان رسم

 دارد  .  ک ینزد ی شاوندیخو  ییواوستا  ت یسنسکر

  ی ها  به ی باستان در دست است ، کت  ی که از زبان فارس  یمدارک  نیمهمتر

پدر    «    ارمنهیار»  به  متعلق     آنها   نیتر  میاست که قد   یشاهنشاهان هخامنش

دوهزارو   یعنی [(   الدی قبل از م  580ــ  610) حدود بزرگ   وشیجد دار

آنها از ارد    نیو تازه  تر  (  ] و سه  سال قبل از امروز  ستیشش صدو ب

اثر از   نیوبزرگتر نیمهمتر .  است ق . م .   (     338ــ  358)  سوم ریش

فارس کت  یزبان  )ب   ۀبی باستان  دار   ستونیبغستان   بامر  که    وش ی(است 

ها    بهی کت  نی)سرراه همدان به کرمانشاه  (کنده شده  .ا    ستونیب    ۀبرصخر

م شده    یخی بخط  آنهانوشته  فارس  500    ب یقر  وازمجموع  بزبان    یلغت 

  .شود   یباستان استخراج م

  ی زکلماتیهر و ظرف بدست آمده که برآنها نمُ   ی ها تعداد  بهی بر کت  عالوه 

خاص     یزبان اسام  نیلغات ا  یبرا  گریباستان نقش شده  .منبع د   یبفارس

پس از    یونانیباستان است که مورخان    یلغات فارس  یوبعض  )اعالم  (

   ... . بزبان خود نقل کرده اند  لیتبد
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زر منابع  ها  ی شتتازوجود  وزر  ی درکتابخانه    ران یا  ی کنون  انی شتتاروپا 

ــ هندوسکشورو   در هـــــای    اشــــارتاً سررشته ها وخبریبازرـــــیازد  تانــــ

.درا   دست زر  نیاست  متون  به  موسوم  که  ،     یشتتمتون  ها  است  گفته 

ـ    ی اریبس  ونـــــوشته ها وگـــــزارشهـــای  باستان    یفارسزبان  به  در موردـ 

 .   " ( 3) موجود است 

است وزبان    یکنون  یباستان وفارس  یکه صورت فارس   ـ  انهیم  ی فارس 

وفــــــرهنگیدور  یرسم سیاسی  فرمانروایی    ان یاسانـــــوس  انیاشکان  ه 

نشانه ها وتألیفات  زبان     نیبوده ، از ا )اجداد تاجیکان وپارسها وکُردها(  

  :. بجامانده است  یمختلفزیاد و

ــ ه  بهیکت  کت   یساسان  ۀدور  یاــــ ــ ی،  درکعبــــشاپ   ۀبــ اول  شت   تزر  ۀور 

" موبد    ر ی" کرت  یها   بهیکت   توان یم  گر ید  یها   بهیاست  .از کت  )نقش رستم  (

شت " و " نقش رستم " و " سرمشهد " و  " نقش  تزر  ۀ را در " کعب  ی ساسان

 . ( 4) " نام برد ی کولینرس را در " پا ۀ بیرجب " و کت

باستان است  .ازقرن   ی وفارس انه یم ی فارس ۀ زبان دنبال نیا   نو ـ  ی فارس 

  ی مشرق درعهد اسالم  یراکه پس ازدربارهازبان    نیسوم وچهارم ببعد ا

داشت    یو ادار  یدربار   ۀ زبان  جنب  نی.چون ا   ( 5)درآمد  یبصورت رسم

 نیدرسرزم ی وادب ی اسی ، با گذشت زمان بعنوان  زبان شعر ونثر، زبان س

شد . باظهور استادان و شاعران وسخنوران  بزرگ درقرن چهارم    اسانخر

  .دیجهان اسالم گرد ی اسیوس یوادار یوادب یزبان دوم فرهنگ جی، بتدر

   خیتار   ی درسده ها  ی زبان  فارس  علمی    سیوجسم نف   یزه پاک  ۀکه چهر  دردا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  95                                                        کج بنشین راست بگو 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما   یباستان  نیبرسرزم  نیمهاجم   ء الیبراثر است   ی، گاه  ش یخو  موجودیت

 . زخم برداشته است  قهرا ریوابسته بغ  رانیبا دستان ناپاک اج یو گه

تار  کهیزمان  به  م  خیکه  کن  زیعز  هنیباستان  مراجعه  ادوار  میخود    ی به 

کمال و، مراحل فضل  فارسی  صاف زبان وادب    ط یکه مح   میخور  یبرم

مــ    مودهیپ درفرازنا  یساالر  ستهیشا   ۀوثمر  مینما یبرخورد  فراخ    یآنرا 

  . م ینمایآن مشاهده م  یتمدن ۀعظمت حوز

  

 ی زبان فارس ۀدربستر ی وادب  ی علم وضع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  نروی ملت ،  زبان آن است  .ازا  ک ی  ی مل  ت یهو  یسازندگ  یازمؤلفه ها   یکی

آن انعکاس    یوعلم  ی وادب  ی و ابعادفرهنگ  یشناخت رشد وتکامل زبان فارس

وعظمت    تیشود . اهم  یم  ی مردم ما تلق  ی خیعقل وافتخارات تار  ییایپو

،    ابدی  یم  یچند هزار ساله آن تجل  خینه تنها در قدامت تار  یزبان فارس

به عنوان زبان مسلط    ینبرد مقابل زبان عرب  دانیکه  درم  ستی ا  ی زبانکه  بل

خلفا تکلم  وزبان  اسالم  آن   یستادگیا  یاسالم  یجهان  بر  افزون  و  کرد 

 آن زاده شد .   ۀلی بوس ی فرهنگ تمدن اسالم نیبزرگتر

فارس بشر  یزبان  فرهنگ  برجست  ی دراعتالء  ا  ۀ نقش  و    فاء یرا  نموده 

داران شعرو ادب و فرهنگ تمدن شرق    ه یخود از طال  ی فراز هست  ندیدرفرآ

 .    دیا ی یبحساب م
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وعلما و خردمندان     لسوفان یدانشمندان  ، ف   یی دا یپ ندیبگونه مثال فرآ  نک یا

، رشد علوم عقل ادب  ی بزرگ  تمدن   ی وعلوم  درحوزه    انیگو  ی فارس  یرا 

  . میدهیقرار م یموردبازشناس ی ،  در قرون متماد ایآس  ۀ بخش قار

  

ها  ی برخ گونه  فارس  ی تکامل  یاز  تا    ی نثروشعر  چهارم  ازقرن 

 :    یقرن هشتم هجر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

و    اساندر خر  یادب   ریما  ، س  یباستان   نیعرب برسرزم  الءی بعد از است

درزمان    . متوقف ماند    ی خراسان  ی سلسله ها   ن ینخست  ش یدایماورالنهر تاپ

(     259ــ    205)  انیطاهر کُردها  و  وپارسها  تاجیکان  )اجداد   )  . هـ. ق 

 یبارور  ی دوباره قد برافراشت وبه سو  فارسی    زبان  انیودرعهد صفار

   .گام استوارومطمئن برداشت  یوعلم یفرهنگ

  ( اجداد تاجیکان وپارسها و کُردها)  خراسان  یخانواده بوم  نینخست   انیصفار

از سرزم  بودند را  اعراب  دست  وبرا  نیکه  ساخته  کوته    نینخست   ی شان 

ساختند .با ظهور    یزبان عرب  نیرا بار دگر جاگز  یفارس  یبارزبان بوم

  ی ـ علم  یفکر  ۀابند ی حرکت رشد    ییدایپ  انیخراسان  ۀسلسل  تیحاکم  جادیا

  ی فرهنگ  گذرا  خطه باستان ، رکود    ن یا  ی وعلما  شمندان ی دان  ی وفلسف  یوادب

 .   ردیپذ ی م انیپا یوعلم
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بلخ ، بخارا ،    لی ازقب  نیبالد مهم خراسان زم  یخیتار  نیبرهه مع  نیودرا

  ( دینی  و  یوعقالن  ی علما وفضأل )علوم ادبریمشاهپیدایی  ...شاهد  شابورین

   مانند  : 

،    ی هانی، ابن سعدان ، ج   ری، صاحب بن عباد ، شاپور بن اردش   د یابن العم

   ُ یابوالحسن محمد شنبوذ ، ابوبکرالعطارمقر،     ی، ابوالحسن السهل  یعتب

  ی ابوبکر نقاش معتزل،    بانی  جُ   یُب ابوعل ّیان،   یرطبری، محمد بن  جر

،    ی، ابونصر فاراب  ی راز  یای، زکر  یبلخ  د ی، ابوز  ی بلخ  یاحمدالکعب،  

 د ی، ابوسع  یالخازن خراسان  فر، ابوجع  یبلخ  نایو ابن س  یرونیب  حانیابور

السرخ،ابوالعباس  یاحمد سجز بن محمد  بوزجانی،احمد  (  6)  ،  یعباس 

 .  ...بوده اند  

نمون  نجایا  ب  ۀمشت  جهت   ، فرهنگ   انیخروار  علم  یعظمت  زبان   یو 

 ی ومعرف  ینثر و شعر فارس  یتکامل  یاز گونه ها  یبرخ  ی، بازشناس   یفارس

را ، در پنج قرن فوق   نیریزبان ش  نیبزرگ ا  انی، علما و فرهنگ  ندگانیگو

  :  میریگ ی الذکربتأمل م

  

 :   یدر قرن چهارم تا هشتم هجر  یشعرفارس ندگانیـ گوـ 1 
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ها بروز    کهیدوره  وجود  با  ماست  مطالعه  وناگوار    اسباب مورد  گوارا 

  ی م حسابه ب  یزبان  فارس  یادوار ادب نیوشاذ تر نی، از مهمتر یخیتار

 .   دیآ

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   98                                                         کج بنشین راست بگو 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ماورءالنهرو خراسان آغاز شد در   یبا قدرت شاهان سامان کهیدر عهد

فارس  یعهد رودک  نیا  ییابتدا شاعران  دوره    نیودراواخرا  یگو  یاستاد 

کردند که از   یم  ی زندگ ی ، دو استاد مسلم شعر فارس یو عنصر یفردوس

 .   ندی آ یبشمار م ی زبان فارس افتهیگذاران شعرنغزوتکامل  انیبن ۀجمل

شاعران واستادان ادب    یی دایوپ   یفارس  ات یاز عوامل رشد وتکامل ادب  یکی

مذکور    ندگانیپادشاهان نسبت به گو  ق یتشو  م یمستق  جه ی، نت   یو شعر فارس

 واعزاز واکرام آنها بود .  

از ادوار    ییکمتردوره    هللا صفا  " :قرن چهارم و پنجم  حیبقول دکتر ذب

ا   یفارس  یادب که  از    نیاست  آنهم   ، وبزرگ  شاعراستاد    یۀ ناح  ک یهمه 

و جزالت  که فصاحت     ست یکرده باشند وکمتر عهد  یمحدود ، درآن زندگ

 " .   آن باشد    ندگانیگو ۀ وملک یفطر حد  نیکالم تا ا

  ی مورد برس  ۀ، در پنج سد یشعر وادب فارسمقام و منزلت    ی معرف  بمرام

شمار   انی، فقط ما به ب  ی وبزرگان طرازاول فرهنگ وادب فارس ندگانیگو

    :میورز یاکتفاء م  ی گو یاستادان وشاعران فارس  نیاز ا یمحدود

و شاعر اواخر قرن سوم و    یمسعود  ۀ شاهنام  ۀسندینو  یمروز  یمسعود  ــ 

 قرن چهارم ؛         لیاوا

زار  ــــــشاعرواستاد قرن چهارم ، که کثرت اشعار اورا ازصده یرودکــ 

به    . دانسته اند   تی ب(    1300000( تا یک میلیون سیصدهزار )100000)

 ازمعاصران آل  ی سمرقند ی دیالشعرا رش  د یس  لیذ  تیمطلب  دو ب  نیا  د یتائ
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بخوانش    ( ،7) نقل کرده است یرودکدرشرح حال  یرا که عوف اب یافراس

 :        میریگ یم

    یشاعر  کویبعالم کس بن ابدی یگــــرسر

   یسر  بدیرا برسرآن شاعران ز یرودک                                     

 ره صد هزار   زدهیشعراورا برشمردم س 

  یبشمر دی اگر چونانکه با د یهــم فزون آ                                      

  ی بوده دارا  یرکارعهد ساماناز شاعران پ  ی کی،    (  8)  دیبلخ ّ ابوالمؤــ  

را بنظم   خایوزل وسف یاست که    ی کس ن یآثار منظوم ومنثور است ُ اونخست

   : آورده است 

خراسان بوده    مانیاز شاعران وحک  یکی  (9) یبوشکور بلخ  ــ همچنان 

 :   شعر اوست  ۀونمون

 مرو را   یده نیریکه تلخش بود گوهرا    ـــ  اگر چرب و ش  یدرخت

  دیپد  ینخواه  نیریـــ  ازو چرب و ش    دیتلخ آرد پد ۀ ویهمــــان مــــ

 

که بنظم    ستیشاعر  نیودوم  ی عهد سامان  یاز فحول شعرا  زین    بلخی  یقیدق

 ک ی، منج  یبلخ  عیبد  ،یبلخ  یمعروف  خط  :  نیکرد،   همسوبه ا  امیشاهنامه ق

ازستارگان روشن   ی، رابعه بلخ  یمروز  ی، کسائ  یعروض  وسفی،    یترمذ

 یمقام و مرتبه فرهنگ  شیبودند که با ابداع شعروادب خو   یآسمان ادب فارس

   .دندیکمال رسان یۀرا به پا  یفارس نزبا
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فردوس  ــ  و  یابوالقاسم  بزرگ  وشاعر  سرا  گو  یک یحماسه    ندگانی از 

  ی و   .  است     یرنورآسمان ادب فارس پُ از روشنگران    ی کیمشهورعالم و

در    یعنیسال    35نظم شاهنامه را آغاز کرد وپس از     ــ   یسالگ  35بسن  

   ( 10. )  دیرسان انیآنرا بپا ی هجر  400 بسال ی سالگ کیوهفتاد  ا یهفتاد و

است که مجموع   ی مفصل  ار یبس  ۀمنظوم  م یدانیم چنانکه    یشاهنامه فردوس

  ۀ وسلسل  ی داستان  ی رسد وشامل بحث ها( می  60000)  بشصت هزار  اتشیاب

   .باشد یمنیاکان ما   یخیتار

است    ی فارس  انیسرا   ده یشاعران وقص  ن یاز بهتر  ی کیهم    یستانیس  یفرخ  ــ

«    یفرخ  »  تغزالت  . نواختیم  کوی چنگ ن.  داشت  مهارت    ی قیکه  در موس

پرده    یـ که گاه ب  هیرایپ    یواحساسات ب  یعشق  ع یبد  ی اشتمال برمعان  ثیازح

 اظهار شده ـ مشهور است .   

 از اشعار اوست :  

    یجا  نیدگروگان عشق چن  ست یرادلــــــــــم

   یخــــدا  دهیفر ای عجـب تر از دل مـــن دل ن                                  

واستاد مطلق درمدح غزل و   یسرآمد سخنوران فارس   یبلخ  یعنصرــ  

 است ؛    یبعد از رودک دهیقص

 ؛   ستیطراز اول قرن پنجم هجر  یشعرا ۀازجمل یمنوچهرــ 

مشاه   ری ابوالخ  دیابوسعــ   و علما  ر یاز  در    ۀدی عق  ی عرفا  وحدت وجود 

   خراسان است ؛
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؛  مسعود سعد ؛ عمر   یبلخ یانی، ناصر خسرو قباد یغزنو یــ مسعود 

؛   یحسن غزنو   دی، س  یسنائ  می؛ حک   دانیاضیشاعر بزرگ و ر  امیخ

،   ی؛ صابرترمذ  یسمرقند  یطواط ؛ شطرنجو  دی؛ رش  یسمرقند  یسوزن

از شاعران بزرگ واز   یتوس  ی؛ اسد  ییبخارا  ی؛ کمال  یوردیاب  یانور

  ؛ ند یآ  یبحساب م یان  معروف فارسیحماسه سرا  ۀجمل

سرا  یابیفار  ریظه  ــ جمل  غیبل   یسخن  قص  ۀواز    انیسرا   دهیبزرگان 

 قرن ششم  است؛     انیدرپا یفارس انیوغزلگو

  بیت  2206مؤلف پنج گنج  )مخزن االسرار مشتمل بر   ییگنجه  ینظامــ 

    تیب   4700ومجنون در    ی لیل ،    تیب    6500مشتمل بر  نیریخسرو وش،  

بیت(   10500، اسکندرنامه در  تیب 5136هفت گنبد در  ایو کری هفت پ، 

 ؛   باشد یم

متصوفه واز عارفان   ندگانیگو  نیاز بزرگتر  یبلخ   نیموالنا جالل الد  ــ 

هست  ۀمتفکروستار وفروغ  فارس   یدرخشنده  ادب     . است  وجهان  یآسمان 

 26000   که درشش دفتر    است  ی مثنو،  بلخ   ی اثر منظوم موالنا  نیمهمتر

 . دارد  تیب

  ی ؛ شهاب مهره ؛ سعد یهرو دی؛ سع یشروان ی؛ خاقان یشروان یفلک ــ

شاعران شعروادب   نیرا از بزرگتر  گرانیود  ؛ حافظ  یخسرو دهلو  ری؛ ام

  .نامبرد توانی با افتخار م  یفارس
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:    یآن در قرن چهارم تا هشتم هجر سندگانیونو ینثر فارســ  2
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درقرن چهارم وخاصتاً  پنج قرن    ندیدرفرآ   کهیرومندین  یوادب  ینهضت علم  

هم مانند نظم    یوجود داشته ، نثرفارس  ی فارساول قرن پنجم بزبان   مه یو ن

 .   دیخود بارور گرد ۀ رشد کرد ، تکامل نمود ومانند گذشت

دوره ها وجود داشته     نیدرا   اریآسان است که آثارمنثور بس  قتی حق  نیقبول ا

ادوار   نت   پسینودر  درشت  بروز    ۀ جیدر  های  هنجار  ها  اتفاقات ورخداد 

وا وزمخت   ها  وهجوم  واعما  ی ابانیب  ی هالغاریمختلف  غارت  و  قتل  ل   و 

  ی فارسبکر وناب زبان ، صد ها هزار اثر  مهاجمین سوخته  نیزم استیس

 یوبه هرحال برخ  است  .  ده یهم از آنها بما نرس  یرفته وحتا نام  انیاز م

آنها    ملکا  جازی است با ا دهیبمارس   که یا  ی و فرهنگ  ی علم  یاز آن داشته ها

       : میریگ ی را بخوانش م

ابوالمؤید    ،   بلخیشاهنامۀ  بلخی  احمد  فرزند  محمد  ابوعلی  ،شاهنامۀ 

فرامرز اخبار   ، عبدالرزاق  فرزند  ابومنصور  دردوازده  شاهنامۀ 

بهمن (،11) مجلد ،12) اخبار  گرشاسپ (  ،13) کتاب  اخبار  (  کتاب 

،14) نریمان عجایب  (   ، حنفی  فقه  دراحکام  رساله  سام،  اخبار  کتاب 

درمدخل احکام   ر طبری ،کتاب البارعالبلدان ، تاریخ بلعمی ، ترجمۀ تفسی

 تفسیر قرآن ، کتاب هدایةالمتعلمین فی طلب ، حدودالعالم من   نجوم ، 
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، نورالعلوم ، کتاب فارسی ابن سینای  درعلم جغرافیا المشرق الی مغرب

نبض رسالۀ   ، عالئی  دانشنامۀ   ، آفرینش   بلخی  کیفیت  در  بحث 

فصل، نفس  رسالۀ عناصر، رسالۀ درشانزده   ،   درطب   جودیه  المعاد 

، درعلم   معیارالعقول ، صناع جرثقیل  الوائل  التفهیم   ، عشق  ه رسالۀ 

ترجمه وشرح رسالۀ   نوشته ابوریحان بیرونی به فارسی و عربی ، التنجیم

شش فصل ورسالۀ  ازآثار تمثیلی وعرفانی ابن سینای بلخی ،  حی بن یقظان

ـ این کتاب مهم   کشف محجوب ، تاریخ سیستان دو اثر نجومی ،  استخراج

کتاب رسائل ابونصر مشکان   معیلیه شمرده میشود،فلسفی مهمترین آثار اس

،   درذکر مبانی تصوف ،رسالۀ قشیریه (15)، زین االخبار، قصص االنبیا

نوشتۀ حسین بیهقی یکی از امهات کتب تاریخ وادب فارسی   تاریخ بیهقی

آثار   این کتاب از جملۀ آثار مهم متصوفه است ، کشف المعجوب است ،

ع الحکمتین ، زادالمسافرین ، وجه دین ، سفر  ) جامناصر خسرو قبادیانی

نوشته : وشمگیر بن   قابوسنامه  ، نامه ، خوان اخوان ، گشایش ورهایش (

تفسیر سور آبادی ، لغت   زیار مهمترین کتب فارسی قرن پنجم هجریست، 

یکی از مهمترین وقدیمترین کتب موجود لغت است بفارسی ومؤلف   فرس :

) روضة  تراجم ، آثار شهمردان بن ابی الخیرتاج ال وسی است ، تآن اسد  

طبقات    ) رسائل خواجه عبدهللا انصاری المنجمین ، نزهت نامۀ عالیی ( ،

زاد العارفین ، کنزالسالکین ، قلندرنامه    ،  صوفیه ، مناجات نامه ، نصایح

، محبت نامه ، هفت حصار، رسالۀ دل وجان ، رسالۀ واردات ، الهی نامه  

) نوروز نامه ، رساله در علم   ه ، آثار خیام نیشابوریتاریخ برامک ( ،

 .، بیان االدیان  هترجمان البالغ الغراء ( ،   هکلیات ، خطب
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(  آثارحامدغزالی الملوک  نصیحة   ، سعادت  فارسنامه )کیمیای  از   ،  یکی 

رسی پیش از اسالم است و مؤلف این کتاب ابن البلخی  کتاب های معتبر فا

 ، الفق است  فی  اسکندرنامه  هکفایة  مهمترین   ازجملۀ االسرار کشف ، ، 

) کتاب لباب االحیاء ، الذخیرة فی   آثار احمد غزالی تفاسیر فارسی است ، 

مجمل التواریخ  ، سوانح العشاق ( ،  هبحر الحقیق ، کتاب فلسفی  هعلم البصیر

) یزدان شناخت ، رسالۀ جمالی ، تمهیدات    ه، آثار عین القضاوالقصص  

) ذخیرۀ خوارزمشاهی  آثاراسمعیل جرجانی درتمهید ده اصل تصوف ( ،

از همه وحتا مهمترازهمۀ کتابهای پزشکی فارسی است ، خفی عالئی (  

ابوحفص   اعتقاد اهل سنت و جماعت ، الدین  از نجم  کتاب مختصریست 

اورا درباب فقه و حدیث و تفسیر و بحث و جدل بالغ  عمر که مجموع آثار  

التعلیم    هکلیله و دمنۀ بهرامشاهی ، کفای بر یک صد کتاب نوشته اند ( ،

دانش است   وجهان  نجوم  علم  باب  در  فارسی  معتبر  آثار  جملۀ  که     از 

ازین بریتانیا)  نسخی  موزۀ  های  کتابخانه  در  وبودلین16کتاب   ) (17  )

)   ، آثار رشید الدین وطواط کاتب بلخی( موجود است18کتابخانۀ پاریس )

حدایق السحر فی دقایق الشعر ، نثر الثالی من کالمم امی المؤمنین علی ،  

، مکاتیب فارسی که از آنجمله برخی آن در موزۀ علوم   (19صد کلمه )

پیترسبورگ روسیه االفکار(،   سن  ابکار   ، است  مقامات حمیدی   موجود 

لفظ ـ صنایع  است  درباب  بلخی  حمیدالدین  قاضی  آن  ونویسندۀ  است  ی 

 والغیر.  (20)  عروضی سمرقندی  چهار مقاله ،
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 ـ اهمیت زبان فارسی در دهکده یی جهانی   دوم

ـ " از    تاثیر فرهنگ و ادبیات فارسی باالی زبان عربی دردنیای اسالم 

باختری   بخش  زوال  و  فارسی  زبان  رنسانس  با  همزمان  و  دهم  سده 

داش  فرمانروایی با  فارسی  زبان  شد،  آغاز  علمی  اسالمی  ظرفیت  ت 

به سرعت در بخش خاوری جامعه اسالمی، از    وفرهنگی باستانی خویش 

در   در حدود شش سده، ادب فارسی آناتولی تا هند به زبان میانجی بدل شد.  

با   منطقه ای که امروزه دربرگیرنده ترکیه تا بنگال است به کار گرفته شد.  

فا  ، مغول(  )امپراتور  اکبر  رسیدن  فرمانروایی  رسمی  به  زبان  به  رسی 

دولتی و همچنین متصرفات او تبدیل شد و شعر فارسی نیز همراه با فرم ، 

تصورات ، موضوع و نقش مایه هایش به سرمشقی برای شعر ترکی و  

این گرایش تا   شاعران هندی که به فارسی شعر می سرودند بدل گشت.  

نگلیسی در  ازبان  میانه سده نوزدهم، زمانی که جایگزین سازی فارسی با 

 (21شبه قاره هند آغاز شد ادامه یافت. " )

گسترۀ زبان فارسی با قدرتمندی که دارد و از جهتی که به گروه و جایگاهی  

بحدی رسید   عام بدلیل پذیرش واقبال متعلق ومحدود نبوده دراندک زمانی

گردید   زبان درباری، زبان دیوانی، اداری ورسمی چندین کشورجهان   که

رایج بوده ویا    رشاطر : " ... سرزمین هایکه زبان فارسی درآن. بگفته یا

کستان ، بلو  یافغانستان ، تاج  ] ایران [  هم اکنون رایج می باشد ، مانند :

 ، ونواحی    چستان ، مناطق پتان پاکستان ، جوامع فارسی زبان درهندوستان
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اوستیک وتالش در قفقاز...، ومناطقی همچون آسیای مرکزی ، مقدونیه ،  

 ( را میتوان نام برد . 22... " )

  . هندو اروپایی است زبان فارسی ازقدیمترین زبان ها واز گروه زبان های  

این گروه زبانی مجموعه ای از چندین زبان را شامل می شود که بزرگترین 

جمعیت جهان به این گروه سخن میگویند وصد ها واژه میان زبان فارسی  

 و آنها وجود دارد. 

ریشه بسیاری از کلمات اساسی زبان های اروپایی مانند : است ـ پدر ـ  

اززبان    . ـ مردن ـ ووو یکی است  ـ خواهر  امروزه دهها  برادر  فارسی 

کلمات بین المللی مانند : بازار ـ کاروان ـ کیمیا ـ شیمی ـ الکل ـ بانک ـ  

وغیره را میتوان    بلبل ـ شال ـ شکر ـ لیمون ـ تایگر ـ کلید ـ لب ـ تو ـ من ـ 

، که  700تا   ادامه داد  دنیا راه پیدا کرده    کلمه  به همه وبیشتر زبانهای 

ن باستانی سنسکریت هست که زبان مادری تمام  ودلیل این اتفاق زبا . است

 زبان های نوین هندو اروپایی می باشد . 

، قزاقی ،    واژۀ فارسی رادرهریک از زبانهای ـ قرقزی  200بیشتر از  

بآنطرف نفوذ   آمو  بمرور سده ها ازاینسوس دریای  یابیم که  ایغوری می 

 کرده اند . 

اندونیزی بعمل آورده   ورپژوهش های که زبان شناسان در زبان کنونی کش

ثابت  که  اند  از   کرده  ـ   350بیش  درزبان  فارسی  اندونزویایی    کلمۀ 

بازشناسی شده است . واژه های : خوش = خیلی خوب ، سودا ، بازرگانی  

، کار ، کدو ، نان ، خرید ، فروش ، وحروف ربط همچو : از ، به ، هم  

 .  (23وغیره رایج است)
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باوجود نیرومندی عظمت ادبی زبان عربی ، زبان فارسی تاثیر بس بزرگی  

برزبان وادبیات عرب داشته واین زبان نیز بنوبۀ خود واژگانی بصورت 

دست نخورده وواژگانی بصورت برهم زده شده ـ بشکل قالب های معرب  

 از زبان فارسی وام گرفته است. 

کلمۀ عربی را که ریشه فارسی   3000گی یک نویسندۀ عرب حدود به تاز

دارند بهمرای توضیحات برای هرکلمه آورده است . ... قبالً » جوالیقی «  

کلمه ، » وادی شیر « درکتاب    321کلمه ، ودرکتاب » المنجمد «    838

  را توضیح داده است .   واژه فارسی در زبان عربی 1074خودش 

،   جفری شناس وپژوهشگر نامی انگلیسی زبان ، آقای  قرآن شناس ، زبان

 (،  .م 1959  - . م 1892) (  Arthur Jeffery : به انگلیسی) آرتور، 

 

 ، مسیحی آسترالیایی ، قرآن پژوه  آرتور،  جفری
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" ... بیست و هفت کلمه    ـ را عقیده برآنست که :    پژوه  و قرآن  خاورشناس 

 قران ریشه فارسی دارد از جمله: 

  = معرب سنگ وگل ؛  سجیل

 معرب آبریز ، تنور ، مرجان ؛  = جمع ابریق ،  اباریق

  = معرب میشک ؛  میسک

  = کورشدن ، تاریک شدن ؛ کورت

 = قالده ، جمع تقلید ؛  تقالید

  = خرید و فروش ، بیعانه ) بیانه ( قسمتی از پیش پرداخت ؛  بیع

  = سراپرده ؛ سراِدق = معرب زنجفیل ؛ زنجبیل

     = جهنم ، دوزخ؛ سقر

  ندانی ؛= نام جای دردوزخ ، ز سجین

= سلیس ، نرم ، روان ، گوارا ، می خوشگوار ، نام چشمه ای   سلسبیل

  در بهشت ؛ 

  = پرگه ، گل سرخ ؛  ورده

 = دیبای زربفت لطیف وگران بها ؛  سندس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   109                                                        کج بنشین راست بگو 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  = کرباس ، کاغذ ، جمع آن قراطیس ؛ قرطاس 

 وغیره می باشند.   (24= جمع قفل ، کافور ، یاقوت ... " ) اقفال

فارسی قدیم    شاعران  یوگوسالوی  قلمرو  در  نامدار  نویسندگان  و  گوی 

با سرخیان « آثاری از خود  نرودویچ و با  وآلبانیا و سرزمین قفقازمانند : » 

بجا گذاشته اند که سومه های نفوذ زبان فارسی را درآن نقاط جهان تمثیل  

» آبوگویچ « از قرن نهم میالدی      می کنند. نمونۀ از شعر شاعر آلبانیایی

 را بخوانش می گیریم : 

    ز آه دلم گر نهان کنی چه عجب ُرخت

 کسی چگونه نهد شمع در دریچۀ بــــاد                                

بن   ابوعبداله  شیخ  خودش  بنام  کتابی  ونویسندۀ  مراکشی  عرب  جهانگرد 

میالدی در    1304محمد بن ابراهیم معروف به ) ابن بطوطه ( متولد سال  

شهر طنجه مراکش که طول سفرهایش بیشتر از مارکوپولو بوده است در  

اشعارسفرن درکشتی  که  چینی  آوازخوانان  از  سرمیدادند   فارسی امه خود 

 یادآور شده اســت. 
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 مراکشی  ابن بطوطهجهانگرد عرب 

 

ابیات   این  بودند  برآمده  به سفر دریایی  قوطی شهزاده  با  که  بطوطه  ابن 

سعدی را که معاصر ابن بطوطه بود درکتاب سفر نامۀ خویش چنین درج  

 نموده است : 

 افتاده ام ر غم ــــتادل به مهـرت داده ام دربح 

 ( 25) اندری  محراب تادرنمازایستاده ام گویی به                           

حمالتی را در شبه قاره ای هند  ترکتبارهنگامیکه سلطان محمود غزنوی  

 انجام داد سرآغاز ورود زبان فارسی در هند شمرده می شود .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   111                                                        کج بنشین راست بگو 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاجیک  با آن درعهد غوریان  ایرانی    همردیف  زبان    بوسیلۀ آنها   ،   تبار 

فارسی راه خودرا درهند باز کرد ودر کمترین وقت بقدری مورد استقبال  

هندیان قرار گرفت که زبان فارسی یگانه زبان تحصیل وزبان تفاهم وزبان 

 ردید .  ارتباط جمعی گ

سخنوران ، شاعران و دولتمردان آثار شان را بازبان فارسی می نوشتند .  

وبین سه بخش اعظم شبه قاره    میان لندن و دهلیارتباط سیاسی واداری  

ای هند ، به زبان فارسی صورت میگرفت . انگلیسها که این نهضت را  

یک جهش خطرناک فرهنگی وسیاسی ضد منافع استعماری خود شناسایی  

   نمودند ، آگاهانه در پی نابودی زبان فارسی اقدام کردند . 

. » چارلز تری ویلیان« ناگهان زبان انگلیسی را   م  1836 تاآنکه درسال

ودرسال داد  رسمیت  فارسی  زبان  را   یالدیم  1844 بجای  اردو  زبان   .

 ( 26زبان اصلی اعالن کردند . )

 هنگامی که ازعالمه الهوری چنین پرسیدند :  

ا که هندی هستید ) آن زمان هنوز هند و پاکستان جدا نشده بود ( چرا  " شم

به زبان فارسی شعر میگوئید ؟ درجواب گفت : من خود جواب این سئوال  

را نمی دانم که این اشعار به زبان فارسی به من القاء می شوند ، واصالً  

 روح من فارسی است . ... " 
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 ارسی گوی هندی پعالمه اقبال الهوری شاعر 

 میالدی   1938اپریل  21ــ  1877نوامبر  9

اردو معروفهمچنان   پدر شعر  به  که  دهلوی  از    غالب  دریکی   ، است 

اشعار خود اعتراف می کند که شعر فارسی بمراتب غنی تر از شعر اردو 

     است وحتا جایی با افتخار می گوید:

 فــــارسی بین تا ببینی الله هــای رنگ رنگ  "      

  (27) "  !  بگذر ازاردو که آن مجموع بی رنگ  من است                    
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 غالب دهلوی شاعر پارسی گوی هندی میرزا 

 میالدی   1869ــ  1797

باوجود اینکه زبان فارسی درحال حاضرزبان رسمی پاکستان نیست بلکه  

اردواست . ولی بشدت تحت تاثیر فارسی بوده وواژه های فارسی زیادی  

 باشد . در آن موجود می  

نخبگان   بین  در  فاخر  یک زبان  بعنوان  و  ،  اکنون  هنر  بویژه در زمینه 

) موسیقی قوالی ( رواج دارد. بخاطرتاثیر بسیار زیاد زبان فارسی   موسیقی

درپاکستان، بنیان گذاران پاکستان تصمیم گرفتند که » سرود ملی « آنکشور  

 کامالً به زبان فارسی سروده شود. 
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 سرود ملی پاکستان بفارسی 

 شاد باد   «  ییبا یز »  نیصکشور ح         پاک سرزمین شاد باد

 پاکستان !            تونشان عزم عالی شان     ارض               

 مرکز   یقین       شاد     باد            

 عوام        اک )یک( سرزمین کانظام      قوت      اخوت      

 باد      قوم ، ملک ،      سلطنت    پائنده         تابنده          

 شاد      باد     منزل    مراد             

 کمال     پرچم   ستاره   و  هالل   رهبر    ترقی      و        

 استقبال !   ترجمان ماضی شان حال    جان                      

 سایه     خدای        ذوالجالل             

دامنه یی گسترش ووسعت آموزش زبان فارسی در نهاد های دانشگاهی  

جهان بمثابه یک زبان علمی و فرهنگی از اهمیت باالی برخوردار است .  

امروزآموزش زبان فارسی دردهکدۀ جهانی تقریباً درهمۀ کشورهای دنیا  

 صورت میپذیرد .  

چون ذکرنام همۀ نهاد های آموزشی دانشگاهی زبان فارسی درکشورهای  

مختلف جهان حرف مارا به درازا می کشد ما با تذکر چند نامی اکتفاء می  

 کنیم .  
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 :  بگونه مثال 

روفیسیور ایرانی  نفر پ   500تنها درایاالت متحده امریکا بکمک زیاده از  

 ، دانشگاه  و  دانشکده  ازصد  می    تباردربیشتر  داده  آموزش  فارسی  زبان 

اییل، پرنستون ، ستن   شود ، مانند : دانشگاه جورج واشنگتن ، هاروارد ،

   اوهایو ... ووو .  دانشگاه  فورد ، برکلی ،

 همچنان آموزش زبان فارسی در:  

 دانشگاه دورهایم ، دانشگاه مانچستر ، در بریتانیا ؛  

 دانشگاه گری نُوبلی ، دانشگاه پاریس، در فرانسه ؛  

دانشگاه بامبرگ ، دانشگاه هُوم بُولد ، دانشگاه هامبورگ ، دانشگاه لودویگ  

   ؛ مکسی میلیین ، دانشگاه گویته ،در آلمان فدرال 

اُوپساال ، ؛ دانشگاه مادرید ، دانشگاه سی    در سویدن  دانشگاه استاکهلم ، 

فیال ، دانشگاه بارسیلونا ، دراسپانیا ؛ دانشگاه روم ، دانشگاه پافیا ، دانشگاه  

میالنو، درایتالیا ؛ دانشگاه ُمومبای ، دانشگاه دهلی ،در هندوستان ؛ دانشگاه  

در    ، ذکریا  بهاوالدین  دانشگاه  بهاوالپور،  اسالمی  دانشگاه   ، اعظم  قائد  

؛پاکستا درترکیه   ، بوگازیسی  دانشگاه   ، انقره  دانشگاه  ؛  های   ن  دانشگاه 

قازان  ، سازمان   مسکو  آکادمی   ، پترزبورگ  سن  دانشگاه   ، خارکف   ،

فدرال ضدجاسوسی ، انستیتوی کشورهای آسیا و آفریقا ، دانشگاه دولتی  

ساراتف ، دانشگاه دولتی داغستان ، دانشگاه دولتی باشقیرستان ، دانشگاه  

 تی آستیای ، در روسیه فدراتی ... ووو . را میتوان نام برد. دول
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به این سلسله ، با بینش خردمندانه از اهمیت وارزش فرهنگی فراقاره ای   

زبان فارسی ، بمنظور انسجام وتدوین اسلوب های قواعد گویشی یکسان  

وفرهنگی ادبی  متعادل  ومنطقه    ورشد  جهان  گویان  فارسی  میان   ، آن 

 2006ن المللی استادان ومحققان زبان وادبیات در سال  پنجمین همایش بی  ،

پیشنهاد   دایرگردید.در این همایش به دبیرکل یونسکو  میالدی درشهردوشنبه 

میلیون گویشور درسراسر جهان ، زبان فارسی    300شد که به سبب داشتن  

درردیف یکی از زبان های یونسکو پذیرفته شود ودر سطح بین المللی به  

ه بیشتر مبذول گردد . ضمناً تاسیس یک کمیسیون مشترک این زبان توج

سازی میان تاجیکستان، ایران و افغانستان و تاسیس دفتر ویژه تدوین    واژه  

کتابهای درسی در این سه کشور از جمله پیشنهادی است که در همایش  

شده   ارائه  دوشنبه  شهر  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  محققان  و  استادان 

 ( 28) است. 
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 علیه زبان فارسیافغان سوم ـ مبارزه قبیله گرایان  

دهم میالدی عشایر پشتون دربخشهای خراسان  ژــــــــدۀ هـــــاول س   ازدهه

) قندهار ( به قدرت رسیدند وزبان فارسی را به عنوان زبان رسمی لشکری  

م.(    1929 وکشوری پذیرفتند. این امر تا دوران دودمان محمد نادرشاه ) 

 پیوسته برهمین روال باقی ماند . درزیر به چند نمونه اشاره می کنیم : 

ی حبیبی ، تاریخ نگار پشتون تبار افغانستان ، وقتی  " ... به گفتۀ عبدالح

دولتی   اولین زعیم   ( میرویس خان هوتک  خواستند  قندهار می  اقوام  که 

برخاسته از عشیرۀ غلجایی پشتون ها ( را در » جرگه « به شاهی خویش  

 برگزینند او شعر بلندی را با مطلع زیر خواند: 

 نه خدمت نمودم که شاهی کنم  

 ( 29) به تخت شهی کج کــالهی کنم                          

 میرویس خان هوتک این بیت حک شده است :   برسکۀ

 سکه زد بر درهم دارالقرارقندهار  

 (30خان عادل شاه عالم میرویس نامدار)                         

پشتون ( شعر     ابدالی  احمد شاه ) متعلق بعشیرۀ  بر نشان رسمی دولت 

 یرین آذین بسته است: ز
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 حکـــم شد از قادر بیچـــون به احمد پادشاه  

 زپشت ماهی تا به ماه سکه زن برسیم وزرا                      

همچنان برسکۀ روبه نقرۀ امیر دوست محمد خان وپسرش شیرعلی خان  

 )مربوط عشیرۀ محمد زایی پشتون( ابیات زیرین فارسی نقش بسته بود : 

 سیم وطال به شمس و قمر می دهد نوید                      

 وقت رواج سکــــۀ پایند خــــــان رسید                      

 جمــــــال دولت پاینده قسمت ازلی ست                      

 (31) وصی دوست محمد امیر شیرعلی ست                      

،    سیاسی ـ اجتماعی ونفاق ملی بی تردید ، یکی از بُُروز مشکالت عمده 

قرن    80تا دهه    20اخیر و بویژه ازدهه    یک ونیم سدۀ  میان مردم ما در  

برخورد چگونگی  مسئلۀ  میالدی،  رسمی    بیستم  زبان  وگویش  باهستی 

و    فارسی ، از سوی حاکمان تک تبار قدرت گرا وگروههای سیاسی وابسته 

 بوده است .   روشنفکران دنباله رو بی هویت

خان ، چه    پسر امیر عبدالرحمانبواقع ، تا پیش از حکومت امیر جبیب هللا  

انتخاب و     در سطح حکومت و چه در بین مردم و اندیشمندان میهن ما،

در سطح کشور، و همزمان ، چند گویش در    استفاده از زبان ملی فارسی 

مناطق مختلف ، به عنوان کدام مشکل اجتماعی مطرح نبوده است ، چرا  

 کامالً   میهن ما زندگی مینمایند ، به شکل  مردمی که در  که در بین همۀ
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طبیعی ، جا افتاده بود که ، در برقراری ارتباط وتفاهم مشترک عمومی  

باید از زبان    اجتماعی جامعه  ایل و دگرالیه های مختلفۀ میان ملیت ها و قب

اختیاری ، از گویشی    و در بین واقوام خود  مشترک فارسی استفاده کنند. 

که به عنوان لهجه یا گویش محلی از آن بهره گیرند. هیچگونه تعصبی نیز  

 بدینسو وجود نداشت .   در این رابطه ازده ها قرن

، به  آنها  را  فارسی  رسمی   زبان  زبان   ، پایه  یا  مادر  زبان  عنوان 

، زبان علم ومعرفت وزبان حوزۀ   یا زبان مشترک وزبان اصلی  وهمگانی

زبان    تمدنی فرهنگ شرق پذیرفته بودند ، به این دلیل که قدرت وعظمت

مبتنی بر ادبیات نوشتاریی کهنسال و قدرتمند و تکامل یافته    شیرین فارسی

 کردند . خود مشاهده می   ای را ،

، بهیچوجه    انتخاب زبان فارسی ، به عنوان زبان ملی و رسمی کشور ما

کامالً آزادانه و اختیاری    که امری دستوری ، اجباری و تحمیلی نبوده ، بل

مردم    بوده است و از منظر علمی و زبان شناسی نیز،درک و برداشت تودۀ

این رابطه ، کامالً  در    و روشنفکران و دولتمردان در تمام اعصار گذشتهـ 

 وبجا بوده است.   صحیح

اندیشۀ    برای ترویج  مگر با تأسف ودرد که اولین گام شعور ی ـ ضد ملی

بازتاب آن    وخواست  قوم برترواستقرار فرهنگ و حاکمیت قبیله) افغان (

در پشتو،  فرهنگ  محلی  های  گویش  دررویکرد    1911 از سال  ببعد  م. 

 تباران او زیر عنوان    ) ُخسُرامان هللا خان ( وهم محمود طرزی های فکری 
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تجلی یافت . وسرانجام ، سنگ     » ناسیونالیسم ونوگرایی « درلباس اسالم 

م.    1923 تهداب این اندیشه ضد ملی درجرگه بزرگ ) لویه جرگه ( سال

  خان گذاشته شد. لۀ امیرامان هللایبوس

" ... اعالن کرد که میخواهد زبان پشتو را در کشور تعمیم    امان هللا خان 

بعد انجمنی را بنام بحث پشتو ) مرکه پشتو ( برای انکشاف  و    ببخشد ،  

    (32)  ... "  زبان مذکور تأسیس نمود ، 

( فرزند غالم محمد خان طرزی رئیس  م  1865 ـ  1933)   محمود طرزی 

بیست ساله  قبیل اقامت  از  ، پس  نقاط  وی  ۀ محمد زایی  در دمشق وسایر 

پس از مراجعت به کابل دو دخترش در    بازگشت . دولت عثمانی به وطن

حبالۀ نکاح دو پسر امیر حبیب هللا خان )عنایت هللا وامان هللا ( در آمدند.  

شد.   تأمین  او  برای  دربار  پای محکمی در  جای  این صورت  محمود  به 

اجازۀ تجدید نشر    م.  1911 به کمک دامادش عنایت هللا خان ... درطرزی  

 ( 33انتشار یافت. )  1918هفته نامۀ » سراج االخبار « را حاصل کرد وتا  

بار ها در نوشته های خود اززبان فارسی   محمود طرزی با وجود اینکه  

ودولتی  واهمیت فراملتی آن بحث ها نموده وتأکید می کرد که زبان رسمی 

سراج    ودوستانش از تریبون و ، اما درواقعیت امرا  ما زبان فارسی باشد 

با درک ذهنی     ،   قدرت حاکم  م. ( وازحنجرۀ  1918 ـ1911االخبار )  

های اندیشه  نفسانی  را  وآلودگیهای  تباری خویش  چهرۀ    تک  در  ظاهراً 

   راسری ـــــس  حاکمیت اصول  ترویج برای وباطناً  مدرنیته و خواهی  آزادی
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پشتودرکشوری که سه حصه جمعیت آن به    ورشد زبان    تقویه       پشتونها 

لحاظ نژادی افغان ) پشتون ( نبودند زیرکانه وریاکارانه واژه » افغان «  

 نمودند. او میگفت : را بر مبنای دین وجغرافیا تعریف کردند وتبلیغ  

" ... وظیفۀ دینی هرمسلمان متدین است که نه تنها به وطن وملت خود   

خدمت کند بلکه همچنین خدمت حکومت وشاه را نیز به جای آورد . زیرا  

وطنی بدون ملت، ملتی بدون وطن وهردو بدون حکومت وحکومت بدون 

 ( 34شاه همچون جسم بی جان است . " )

این   طرزی  قبیله منشان  ارتباط در  انتزاعی و  خویش  وغیرعلمی    ه با دید 

 معتقد بود که : 

و دوستانش    "... با تالش متمرکزی برای باالبردن موقعیت » پشتو « که او 

میدانستند  بود  زبان رسمی کشور)که  آن را » زبان افغان « درمقابل فارسی  

  تجلی افغانی «  پشتو یا »    ،او  [  ، همزمان باشد. به فکر] ناجوروذهنی(  

بدین    اصالت ملی و » ریشۀ کلیه زبانها « زبان واقعی ملی دانسته می شد. 

افغانستان   در  قومی  های  گــــــروه  کلیه  برای  باید  زبان  این  ترتیب 

محمود   ایلی وقبیله ای های   آموزه هاوانگاره   آمـــــوزش داده شود... ]

گوی طرزی اجتماعی  موقعیت  تغییرکاربرد  که  درمورد  پشتو  محلی  ش 

آن ورزیدند  براستقالل  می  ،[    تأکید  بیشتر  وتعصب  حدت  و  شدت  با 

که    1950تمام تر تا دهه    به اجرا گذاشته شد وبا جدیت  م  1930 دردهه

 (35پشتو زبان رسمی وملی افغانستان گردید ، ادامه یافت ." ) 
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که تالش می ورزند   این نوع سیاست های عقب گرای قبیله ساالر  تعقیب

تاگویش های محلی را به عنوان » زبان « مطرح نمایند وبااسلوب عاریت  

غیرعلمی   های  شیوه  ؛  آورند  بوجود  زبان  ودستور  خط  آن  برای  گیری 

خویش    ت که بدینوسیله ، بین طایفه وقوم وقبیلۀوغیرمنطقی و مضحکی اس

درخوشبختی   اند  درآمیخته  باایشان  سال  ها  صد  که  باسایرمردمانی   ،

کردن  اعمار  ودشمنی را  بدبینی  دیوارتنفر  ، صرف  اند  وسعادت زیسته 

 است وبس. 

بسطح    پشتو  محلی  گویش  وارتقاء  اندیشۀ رشد  اصلی  ازآنجائیکه طراح 

ویارانش بوده اند ، وچنین رویکرد   محمود طرزی  زبان ملی افغانستان ، 

 1911های عشیره گرایی خویش را در هفته نامۀ سراج االخبار ازسالهای  

این مدت   بدست نشرسپردند ، ولی قابل یاد آوری میدانیم که در  1918ـ  

، ،    هشت سال عمرنشریه ای هفته نامۀ سراج االخبار  تمام نوشته ها 

همه وهمه صرف درزبان     شده وبه نشر رسیده ،مقاالت ورساالت تحریر  

ادعای  ثبوت  جهت  شناس  ناحق  مبلغین  این  وحتا   ، است  بوده  فارسی 

به گویش محلی پشتو نتوانسته بودند   خویش یک مقاله هم بقسم نمونه

بسپارند نشر  وبدست  و    بنویسند  فضیلت  کارناجایزودوراز  اینست   .

وخودگرایی ومردم فریبی ، اینست عمل ناعاقبت  صداقت، و اینست ریاء  

اندیشانۀ ضد منافع کل کشور، اینست بذرتخم نفاق وشقاق میان مردم میهن  

  .   ما ، واینست برخورد خاندانی و غیرعلمی درقالب مدرنیته و اسالم

سال در  خان  نادر  محمد  ، زمانیکه  ازین  تر  با   م  1929 متوحش  .همرا 

ا به کمک ملیشه های مسلح ساخت هند برتانوی  برادرانش در کابل قدرت ر

 ، غضب نمودند .  
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وحرمت گذاری به مردم آزادیخواه     از آغاز حاکمیتش بدون عزت نفس 

به زبان توپ وتفنگ ، کارد وبرچه وقین وفانه صحبت کردند    میهن ما ،

 مد غبار: بقول میرغالم مح  .

  ، مرحله  اول  همان  از   ... زد  خونینی  بعملیات  دست  نادرخان   ..."

بیحوصلگی دیوانه وار شاه در ریختن خون ، مردم را با این فکر آورد که  

گویا خاندان حکمران انتقامی باالی ]مردم[افغانستان دارند. وقتیکه شاه مقتل  

آ های  وتوپ  مقرر،  کابل  باالحصار  زار  درخرابه  را  محکومین  کش  دم 

مستقر نمود ، مردم کابل علناً میگفتند که شاه برای گرفتن خون » کیوناری  

 (36« این کار را کرده است ... " )

خاندان آل یحی بخاطر تحکیم قدرت سیاسی خویش ازخون ریزی و ایجاد  

تضاد    تفرقه ، میان مردم ما سود بردند . باامکانات دست داشته قدرت ،

قبیلوی    ، تشدید بخشیدند، منحیث    ،های قومی  سمتی ولسانی را آگاهانه 

فرهنگ و  فارسی  بی رحم زبان  مهاجم  یکسره    یک  مارا  مردم  وهستی 

 داغان کردند. 

 بدین سلسله بقول میر محمد صدیق فرهنگ: 

"... تعمیم زبان پشتو وطرد سایر زبان ها را ... بعنوان سیاست فرهنگی  

در محل تطبیق گذاشتند. قدم اول دراین راه توسط فرمانی برداشته شد که  

راجع بزبان پشتودر جریدۀ اصالح نشر شد...    1937مارچ    3درشمارۀ  

 بالفاصله کورس های تدریس پشتودرتمام دوایر کشور تأسیس گردید ...  
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دستور داده شد که تدریس درسراسر کشور اززبان فارسی به زبان پشتو  

برای ده ها سال به عقب   معارف افغانستان تحویل شود ... که دراثر آن

به یابی  دست  از  پشتون  فارسی افتاد وجوانان غیر  ادب  که رکن  گنجینۀ 

 (38)  شان بود بطور قهری محروم ساخته شدند ... "  عمدۀ فرهنگ

مدیر   وقت  دراین  که  تبارافغانستان  پشتون  نگار  تاریخ   ، حبیبی  عبدالحی 

برتر   قوم  های  اندیشه  همسویی  در   ، بود  درقندهار  افغان  طلوع  نشریۀ 

کرد    ، پشتیبانی  پشتو  زبان  تحمیل  درساحۀ  خان  هاشم  محمد  ازسیاست 

ملی   زای  انشقاق  سال    را، وشعر  درمیزان  شهید«  »پیغام    1317بنام 

 در طلوع افغان منتشر کرد : میالدی  1938برابر به اکتوبر خورشیدی  

 قـــــوم من این تـــودۀ واالنـــژاد 

 وی نیاکان غیورت مــــرد و راد                                

 اواًل پشــتو لســـانت زنــده ســـاز 

 چون براین شالوده کاخت برفراز                                

 تاتـــوانی تکـــــیه برشمشیر کـن

 قصر ملت را بـــرآن تعمیر کــن                                 

از   برتری جوی قومی سعی فراوان کردندکه زبان فارسی را  گروههای 

 د کنند . این گروه ها درجریان اداره مکتب ، کوچه وبازار ... ریشه کن وطر
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م. ( به   1964 خورشیدی ) 1343تسوید] تهیه پیش نویس [ قانون اساسی 

 وسعت وشدت به تالشهای خویش دراین زمینه افزودند . 

میر محمد صدیق فرهنگ ، که عضو کمیتۀ هفت نفری تهیۀ پیش نویس  

 :   ( بود می نویسد م 1964 )    قانون اساسی 

شدن   ازرسمی  تا  قومی سعی ورزیدند  های  ناسیونالست  از  "... گروهی 

حزب   رهبر   [ فرهاد  محمد  غالم   ... نمایند  جلوگیری  فارسی  زبان 

زبان   شناختن  رسمیت  به  بر  جرگه  درجریان  ملت[  افغان  ناسیونالیستی 

فارسی اعتراض نمود و پیشنهاد کرد که رسمیت به زبان پشتو محدود بماند  

( " ...39) 

وقتی که مسئله حذف رسمی زبان فارسی با مقاومت جدی فارسی گویان  

مواجه گردید و مزید برآن طرد زبان فارسی، نظام دیوانی واداری کشور  

را فلج نمود وشیرازۀ جامعه را به هم ریخت ، به ناچار به پدیدۀ دو زبانگی  

هرشاه  تن داده شد . مسئلۀ دو زبانگی در مادۀ سوم قانون اساسی محمد ظا

 . ( چنین تسجیل گردید:  م 1964 )

"مادۀ سوم : ازجمله زبان های افغانستان پشتو وفارسی زبانهای رسمی می  

 باشد. " 

اما در» فصل سوم « قانون اساسی مذکور زیر عنوان » حقوق ووظایف  

اساسی مردم « در مورد زبان های افغانستان ، سیاست تبعیض آلود ونفاق  

 بنحوی که از جمله زبانهای افغانستان زبان پشتو به    برانگیزی اتخاذ گردید
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عنوان یگانه »زبان ملی« کشور معرفی شده ودولت افغانستان تنها موظف  

قانون   به  دراین زمینه   . گردید  پشتو «  ملی  وتقویۀ زبان  انکشاف  به » 

 اساسی ظاهرشاه توجه کنید : 

برای انکشاف   پروگرام موثری  » مادۀ سی وپنجم : دولت موظف است 

ازمطالعه اوراق تاریخ    (40) وتقویۀ زبان ملی پشتو وضع وتطبیق کند.«

ایلی عقب گرایان، تا این اندازه میدان    وطن ما هویداست که حاکمیت های

این   با  اند؟  کرده  پناه فرض  بی  مارا  دانش  و  وتاریخ وزبان   ، خالی  را 

دهه هاست که در فقدان جو ء وفضای آزاد که اندیشه ها     زفکروباور،طر

بتوانند بدوراز سانسور فکری واژه ها را تبیین نمایند ، باتأسف ازسوی  

ایلی   حاکمیت  به  وابسته  دولتی  افغان  حاکمان وروشنفکران  مفهوم  قوم   ،

واژه » ملی « واجزای تشکیل دهندۀ منافع ملی همچون کاالیی تحریف  

ساخته وپرداخته شده در مطبوعات رسمی » سراج االخبار ودگر رسانه    ،

 به جامعه ارائه شده است.     ... «  های گروهی بعد از آن

! که احدی از احاد مردم حق نداشتند  ودردا  بدا    در چنین شرایط اختناق، 

نظر دهند ،    که در صحت و سقم واژه های به اصطالح تعریف شدۀ ملی

 متهم می شدند .  خاطی و گناهکار  اب » ضد ملی «وگرنه به الق

کردن   عملی  و  تئوریزه  برای  گرا  قبیله  روشنفکران  که  است  واضح 

افغان ، ابداع    سیاستهای خود به اندیشه های ایلی پرستی ) زبان پشتو ، قوم

احتیاج داشتند و نیز مرکزگرایی را با بخت و اقبال    اسطوره های تباری (

   ند . خود همگون میدید 
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تا امروز آنقدر ادامه یافته است که    همکاری و قرابت این دو اندیشه بدوی

اندیشۀ بتوان  «  زمنیشؤونژادپرستی    دیگر  افغان  مرکزگرایی    »  با  را 

 مترادف دانست.   حاکمیت سیاسی درافغانستان

درامرتطبیق سیاست    ضد منافع ملی خاندان آل یحی  ناعاقبت اندیشانۀاقدام  

، فقط اغفال وفریب   ملی سازی بی فایدۀ گویش محلی پشتوساالری و  قبیله 

در امر تحکیم    واستفاده بری از احساسات پاک عشایر پشتون  وگول زنی

. که این   نبود  بهتر وبیشتری  قدرت خاندانی وحامیان خارجی شان چیز 

مل باعث تولید احساس خودگرایی وتحقق سیاست پشتونیزه سازی نظام  ع

عظمت   وزمینه سازانشقاق ملی وبروز جنگ های لسانی و  سیاسی کشور

 قومی در چندین دهه اخیرگردید .   طلبی واستثناء طلبی

سیاست استعمارکهن   ،   چنین ستمی   توانستند با اجرای  خاندان آل یحیی 

که    انگلیس در  را  نوزدهم  قرن  دراوایل  فارسی  زبان  نابودی  علیه 

دراواسط قرن بیستم درخراسان زمین این    هندبرتانوی آغاز کرده بودند، 

 انجام رسانند.   مهد پیدایی زبان فارسی به 

حوزۀ تمدنی بخشی    زبان فارسی درجریان ده ها سدۀ تاریخی بمثابه زبان

برخوردار    فرهنگی ویژۀآسیا وزبان دوم جهان اسالم ازموقعیت وعظمت  

انگلیسی   نظیر  جهان  المللی  بین  های  در ردیف زبان  کنون   . است  بوده 

،آسپانیایی ، فرانسوی ، روسی ، عربی ، آلمانی ، و... ؛ زبان فارسی مقام  

دارد که    شامخ ومرتبه همسنگی علمی ـ فرهنگی ـ اقتصادی وسیاسی را

 احراز می کند. 
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اکنون عظمت فرهنگی زبان فارسی درحوزۀ تمدنی قارۀ آسیا بزرگی می  

کند . درحال حاضربمدد وسایل مدرن اطالعات فرا قاره ای از سرحد قاره  

ها عبور نموده ومثنوی مولوی عقول وقلوب جهان غرب صنعتی ـ اروپا  

ساالری و ظرفیت فرهنگی ،   را تسخیر کرده است بمقام شایسته   وامریکا

علمی وادبی آن پی برده و محترمانه آنرا درک وستایش می کنند وبه آن  

 ارج وحرمت می گذارند.  

که این سیاست دامن زدن به تفرقۀ زبانی    اما با تأسف ودرد باید اذعان کرد 

آل یحی وقبیله گرایان متعصب وابسته به آنها را مردمان   ویژۀ  جنحه  ،

 مین هرگز عفو نمی نمایند. خراسان ز

تا رئیس جمهور    ازسرکاتب پشتون تبارگرفته  چرا که در راستی مسئله ، 

صرف بوسیله همین زبان فارسی تعلیم وتحصیل کرده اند ، علم    شان ،

حرف می زنند ،    اقتصاد وسیاست آموختند ، وبهمین زبان فارسی غنامند

خودرا اظهار    ق و احساسوذوق و عالقه و عش  فکر میکنند  می نویسند

وشخصیت    ،   میکنند  بخشند  می  ارتقاء  را  خود  اکادمیکی  معلومات 

گویش محلی پشتو کرده    فرهنگی و حقوقی خود را بنمایش می گذارند واز

اهداف   تر،  وعلمی  وخواناترودرستر  تر  فهم  عام  و  تر  واضح  رساتر 

خ  ، مندان  عالقه  و  جامعه  به  را  خویش  های  واندیشه  بیان    ودارمان 

و    مینمایند  واجتماعی  سیاسی  رهبری  در  زبان  همین  وبوسیله 

 میگردند .    مملکت سهیم   فرهنگی
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با دیگر ملیت های باهم برادر میهن    زبان فارسی  بکمک همین  وهمچنان

، تاج تبار  پشتون  اعم ازفارسی گویان  ،  ــــــ، ه  کا نی خویش  زاره گان 

ترکمنانیازب و  کشور  وهندوان  کان  ساکن  های  اقلیت  سایــر  و    و   ... 

 پیوند حاصل می کنند .    یز وطن ما گان عز  همسایه

به    جای بسا شکر است که ما همه با زبانی صحبت می کنیم که تعلقیتی 

 ندارد.   قوم و قبیله ای   کدام تبار،

میدانند که زبان ملی در هرکشوری که حکم    واز سوی دیگر همه خوب

زبان مشترک دربین شهروندان آن کشور را دارد ودرواقع وجه مشترک  

ارتباطی ، علمی وادبی ایشان به حساب می آید    ملی ، فرهنگی ،   اصالت

 ویکی از عناصر اصلی درایحاد توسعه هویت ملی ، می باشد وبس ؛ 

اسناد ومکاتبات ومتون رسمی و کتب درسی باید با   وبه این اساس تمام 

 ، ، علمی  اجتماعی  بخاطر همین ضرورت های  باشد.  زبان و خط  این 

زبانی ، زبان   یکست که ما به عملی سازی سیاست ا  فرهنگی وسیاسی

 فارسی در افغانستان رای عقالنی میدهیم .

است که افزایش آگاهی های نسل دگر اندیش    جای بسا شکر وخوشحالی

ما  مردم  پسند  فارسی    وترقی  وزبان  مشترک  فرهنگ  صمیمانۀ  وپیوند 

مشترک  وجه  بمثابه  بزرگ    مشترک  ظرف  دریک  ایشان  وغنی  نمادین 

    .  را نهادینه می سازد  فرهنگی امکان هویت یابی ملی وحق انتخاب 

این حرف صراحت دارد که مشکل تعارض وجدال عشایر پشتون با سایر  

  کهبل  ملیت ها و الیه های اجتماعی کشور ما تنها مشکل سیاسی نبوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  130                                                          کج بنشین راست بگو

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد. می  نیز  فرهنگی  متعادل  نا  مشکل  نامتعادل   یک  سیاست  این  که 

پیوسته ریاکارانه  ولی  شعورانه  به    فرهنگی  حاکمان  طرف  از 

باطن اجیر دست نشاندۀ استعمارکهنه    درظاهر پشتون تبار ودر  اصطالح 

   ونو در معرض تطبیق قرار گرفته است . 

  این حاکمان وابسته بغیر تا توانستند مردم شریف کشور ما و بویژه والیات 

تا   نگهداشتند  وبیسوادی محض  دانش  تاریکی   ، درفقر  مارا  میهن  جنوب 

، هرلحظه از احساسات    ناجایزضد انسانی  شیوه  بتوانند با استفاده از این  

خود   بنفع  وبی صاحب  نور  بی  لشکر  این  بدوی  و  وتباری  خونی  پاک 

وحامیان شان سود غیر اخالقی وسیاسی بردارند وبا این شیوه در سیاست  

گیری وتشکیل قوت های ملیشه سازی و طالب سازی جهت حفظ    سرباز

 منافع گروهی وخاندانی خویش کدام مخالفت ومشکلی نداشته باشند . 

  نامطلوب وتنش   کنون وجود سطح آگاهی شعور اجتماعی  بگونۀ مثال : 

در جنوب کشور گسترده  های  داوری  ونحوه   وناامنی  ـ  بدوی    برخورد 

شهروندان منشی  سیاسی  ا  وتبار  وقضایایی  کل  منافع  با  والیات  ین 

یک محصلۀ دانش آموز در دانشگاه پکتیا در   ازیکسو وحتا نبود  کشور،

فقط نتایج منفی     از سوی دیگر ــ ،  جمع محصلین ودانش آموزان مردانه

حاکمان ومزورانه  ناروشن  های  نیروهای    افغان  سیاست  به  وابسته 

 بوده است.   خارجی

ومتعادل    همسان سازی فرهنگ مشترک را از طریق  ازاینرو این مشکل

در یک فرآیند مستدام   زبانی ، زبان فارسی  یکوتحقق سیاست    خراسانی

 کرد.    حل و فصل باید  سراسری
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        هربرت اسپنسر میگوید: چنانچه در مورد

"سجایایی اخالقی انسان به نسبتی که از دورۀ توحش وبربریت دورتر می  

اکنون برای    جانفرسایی جامعه  اگر اطاعت اوامر،  شود افزایش می یابد  

انسان ناگواروپرزحمت است به این علت است که انسان هنوز تکامل خودرا  

بپایان نرسانده است وبعباره دیگر نیمه متمدن می باشد وازلحاظ اخالقی  

 (41هنوز راه درازی در پیش دارد که به سرحد کمال برسد.")

تنها یک زبان نیست    ماکه زبان فارسی در کشورمحبوب    خوشا ، شکرا ! 

و یک تمدن و یک بخش اصلی هویت ملی ونماد هستی  یک فرهنگ   بلکه

همگانی وسراسری   که با فراگیری آموزش ماست ،کشورهمۀ شهروندان  

پرعظمت  متعادل فرهنگ  حقوق  ،   این  متعادل  رشد  های  نهاد  میتوانیم 

وتوسعۀ  گسترش  وبدین اساس درمورد   فرهنگی را به پایۀ کمال رسانیم . 

مردم ما ، جای هیچ گونه نگرانی  وسراسری  یگانه زبان ملی    حیثآن به  

 نخواهد داشت .  ای وجود 

حقا که وابستگی به کدام    فرهنگی که بوسیلۀ زبان فارسی بازتاب می یابد 

ک  ینژاد خاص ندارد. مردمان سرزمین باستانی و خراسانی ما اعم از: ازب 

ک ها، هندو ها و سایر  یها، پشتون ها، تاج ها، هزاره ها، بلوچ ها، عرب 

در فرآیند طوالنی تاریخ به  جامعه  ما  اجتماعی    بزرگ رد و  گروه های خُ 

زبان فارسی سخن گفته اند، وبرای رشد وتکامل آن کوشیده اند و بزرگترین 

که   است  شایسته  اند.  گذاشته  میراث  به  را  شرق  تمدنی  حوزۀ  فرهنگ 

را صاحب اصلی آن بداند وخود را فارسی    خود   هرشهروند کشور بتنهایی 

 گو ازدیگران بنامد. 
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: فارسی  زبان    زبان   ، اندیشی  وشفاف  معرفت  زبان   ، وادب  علم  زبان 

  ، ، زبان محبت ودوستی، زبان حرمت ونجابت  شعروزبان صلح وصفا 

زبان عشق وصداقت ، زبان همبستگی وهمجوشی ، زبان آزادی واستقالل  

ارادیت و ابرازوجود ، زبان حق خواهی   ، زبان صلح و آشتی، زبان خود

 و حق بینی ، زبان دگردوستی ونوع پروری است. 

ماازهمۀ هم میهنان گرامی کشور وازتمام فارسی زبانان جهان خواستار  

این زبان هستیم .   همکاری مشترک درراه حفظ پاکیزگی ورشد وتکامل 

س وغیر  بهروسیلۀ که می شود زبان فارسی را ازلوث مردار لغات نامأنو

پاک کرد. نگذاشت که چهرۀ صفایی معنوی این زبان چندین هزار   متعارف

و مبتذل بیگانه ، چیچکی شود. دفاع اززبان   با ورود کلمات ساختگی   ساله

ناموس وشرف وحیثیت وقار وعزت  دفاع از  وفرهنگ درحقیقت معنای 

 ملی مارا افاده می کند. 

ازحفظ حق سیاسی و    اخالقی مردم کشورما با درک عقالنی و با احساس 

ـ علمی و فرهنگی زبان فارسی جاویدانه دفاع می کنند. کوچکترین مسامحه  

جوریت تاریخی را قبول باید کرد.  ه، اهمال وبی دقتی ده ها سال دیگر م

جایکه ابراز حق خواهی نیست ، آنجا حق وحقوق وجود ندارد . صرف با  

آمیز ناپذیروصلح  خلل  واراده  آورد    میتوان  عقل  بدست  خودرا  حقوق 

 وتساوی حقوقی را درجامعه تأمین کرد. 

و   ما! خراسان  به  افغانستان  نام  تغییر  با  را  خراسان  زبانی    یکملت 

 ذاریم وهستی فرهنگی وسیاسی  ـــــمیتوانیم دوباره بنمایش گ فارسی  زبان
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واخالقی خود را بار دگر درکشور پدری خود احیا کنیم، درغیر آن با نام  

  ، آزادی  استقرار  که   ، بغیر  وابسته  ای  قبیله  ایلی  وحاکمیت  افغانستان 

جوریت  ههمیشه درگیر م  معۀ مدنی را سدواقع می شود ،دموکراسی وجا

ازسنتهای   مردم خودرا  ماباید  ماند.  خواهیم  گیر  ووابستگی  تاریخی  های 

الهام ازفرهنگ    ستمگسترخون وخشونت ، مرگ وشهادت رهاسازیم وبا 

ـ  ایرانی  پرعظمت   بشری  دانش  نوین  وآموزش  ما  خراسانی  زندگی    ـ 

 لت آیندۀ خود بسازیم . برای م   پرسعادت وشکوهمندی 

از   دیگر  که  میبریم  آرزو  احترامانه  گرامی خویش  میهنان  هم  ازتمام  ما 

نیستیم ، »    مجرد ایکه گویا ما » افغان «  خود باورانۀ   استعمال کلمات 

 یکباره وبرای همیشه دست بردارند .   افغانستانی « هستیم وامثال این ،

  تاجیک ایرانی  یک ملیت اصیل    بلکهما نه افغان هستیم و نه افغانستانی ،  

نژاد ویک خراسانی صلح خواه وآزادی پرور، باداشت فرهنگ غنامد ، 

 باظرفیت وزین میراث عظیم تاریخی هستیم . 

عزیز! های  میراث    همشهری  داشت  همۀ  این  با  که  است  بس  دیگر 

واالی  بزرگ  زبان  و  فرهنگی  و عظمت  تمدنی    تاریخی  حوزه  فارسی 

بازهم درکشور پدری خودمان منحیث شهروند درجه  بخش اعظم آسی  ، ا 

به انجام وظایفی  حاکمان قوم افغان ونفسانی  اهداف  از    فرمانبرداریچندم به  

 که نیاز به تفکر ندارد مشتغل باشیم .  

 از مشغولیت های معامله ای کاری به  گونه ای  باید دانست که پذیرش هر
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شعبه « در سطح پست  رئیس جمهوری یا معاون یک  اصطالح » معاون  

دولتی رژیم پشتونی  های پائین و باال ، درساختارحاکمیت سیاسی قدرت  

حیثیت دم حیوانی را دارد که بودن ونبودنش درحیات آن کدام نقشی را  تنها  

 ایفا نمی کند. 

آزادی واستقالل ، گروه ها واحزاب    با عرض  ازهمه رهروان راه  ادب 

سیاسی ، نهاد های اجتماعی ، روحانیون وطنپرست ومبارز ، روشنفکران  

ودموکراسی مدنی  جامعه  خواستاران  پسند،  وترقی  ،    دگراندیش 

:   احترامانه که  شود  می  برده  درجبهه    آرزو  دست  ویک  صدا  بایک 

فارسی بمثابه    سان وتک زبانی ، زبانسورفت تشکیل دولت و ملت خرا

ــ  زبان تفاهم همگانی صلح وآشتی سراسری در افغانستان بدون خراسان 

، عقب نشینی و خودفریبی ، با باور محکم وعزم راسخ به   فرصت طلبی

و    قدسیت صلح ، درراه تحقق اهداف انسانی این ارمان سیاسی ، فرهنگی

 گیرند.  تاریخی مردم ما سهم عملی بدون هراس
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 منابع و مآخد : 
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دری فارسی است و فارسی    موافقیم که :ما با مفهوم عینی این اصل   (1) 

تاج و  است  پیدایی  یدری  برتاریخ  عینی  استناد  با  است.  فارسی  هم  کی 

فارسی   ــ آشکاروگسترش زبان  که  یک    است  از  برتافته  گویش  سه  این 

ودر کتاب » همزبانی وبی زبانی « نوشتۀ محترم کاظم    . زبان واحد است

کلی    ورت گرفته است . بناً جهت کاظمی نیز به این مسئله مهم تأکید ص

سازی مفاهیم سعی بعمل آمده تا درهمۀ نوشته های ما » زبان فارسی «  

 نوشته شود.   بدون پیشوند های )تاجکی ویا دری (

(2)  Marx: Grunrisse.pp.704-705 

Pierre Bourdieu. 

Die Zeitschrift für linke Theorie und Debatte bietet das 

Inhaltsverzeichnis der aktuellen Ausgabe und ein 

Textarchiv. 

( فرهنگ فارسی ، دکتر محمد معین ، در شش جلد ، ج اول ، بخش  3)

  مقدمه . 

( دکتر یار شاطر . زبانها و لهجه های ایرانی . مقدمۀ لغت نامۀ دهخدا  4)

 ببعد .  26ص  1337( تهران  40) شمارۀ مسلسل لغت نامه : 
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،    1(رجوع شود به : دکتر معین ، فرهنگ فارسی ، درشش مجلد ،ج  5) 

 .  20مقدمه ص 

 . 288ـ  210صفا ، صص  ذبیح هللا ( تاریخ ادبیات درایران ، دکتر 6)

 . 378، ص  1ریخ ادبیات درایران ، دکترذبیح هللا صفا ، ج ( تا7)

 .  68ص ،    3( رجوع شود به معجم االدبا ج8)

ــ اریخ ادبیــــــ( ت 9) ،    1  ج ا ، ــــــصفذبیح هللا ران ، دکتر ــــــات درایـــــ

                           . 404ص 

 .  90ص   معین ،محمد کتاب ، دکتر  (10) 

 .   7یخ سیستان ص ( تار11)

 .  2( مجمل التواریخ والقصص ص 12) 

 .  5و 1  ( تاریخ سیستان ص  13)

 .  7. تاریخ سیستان ص  2 ( مجمل التواریخ ص 14)

 . 636ـ  618( تاریخ ادبیات درایران ، دکتر ذبیح هللا صفا ، صص 15)

 .  110(رجوع شود به ضمیمۀ فهرست ریو ص 16)

 . 920اته برای کتابخانۀ بودلین ص  ارمان ( رجوع شود به فهرست17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   137                                                        کج بنشین راست بگو 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  50ص ،  2( فهرست بلوشه ج 18)

    ص  ،  ( رجوع شود به مقدمۀ حدایق السحر بقلم عباس اقبال آشتیانی  19)

 ) ند ـ نه ( . 

( رجوع شود به مقدمۀ عالمۀ فقید میرزا محمد خان قزوینی طاب ثراه  20)

 میالدی .  1909لیدن ،  نظامی عروضی چاپ  برکتاب چهارمقالۀ

ازسایت 21)  شده  برگرفته  ایران  (  گفتمان  احسان   ـ   :  با  گویی  و  گفت 

، نقل از   ، با حمید کریمی  مدیر دانشنامه ایرانیکا در نیویورک  یارشاطر،

 ( ، ترجمه : پژمان اکبرزاده .  ایرانین . کـُم  )

 ویی با یارشاطر  از سایت گفتمان ایران ، گفتگ  ( همانجا :برگرفته شده 22) 

 ( ـ رجوع شود به نوشته : 23) 

www.khawaran.com/Shefta_ZabaneFarsi.htm - 231k 

 

 

( رجوع شود به منابع : الکلمات الفارسیه فی المعاجم العربیه ، جهینه  24) 

. و معجم المعربات الفارسیه    2003نصرعلی ، طالس برج دمشق ، سال  

 التونجی . : منذ بواکیر العصرالحاضر ـ محمد  

شیفته 25)  احمد  گل  نوشتۀ  به  شود  رجوع   )  :   ... فارسی  گسترۀ زبان 

 درمنطقه و درجهان

www.khawaran.com/Shefta_ZabaneFarsi.htm - 231k   
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    ( رجوع شود به نوشته : 26)

www.hamshahrionline.ir/News/?id=8748 - 74k 

( برگرفته شده ازمصاحبۀ آقای دکتر صادقی تجر مؤسس انجمن اهل  27) 

  نــــ ویان فیلیپیــــــذاران انجمن اسالمی دانشجـــــــه گــــــالبیت )ع( وازپای

 .   ( 1384) سال 

 ( برگرفته شده از صفحه : 28) 

www.bbc.co.uk/persian/tajikistan/story/2006/03/06031

0_so_conference_persian.shtml - 34k - 

نجم الدین کاویانی » مسئلۀ زبان درافغانستان    ( رجوع شود به :نوشتۀ29)

ــ ..  7ارۀ  ــــــدهم ، شماهنامۀای جهان کتاب ، سال  ــــــــ« بخش دوم ، م

 ،1384 . 

( افغانستان در پنج قرن اخیر، مؤلف : محمد صدیق فرهنگ ، ج اول  30) 

 73قسمت اول ، ص 

( رجوع شود به نوشتۀ : نجم الدین کاویانی » مسئله زبان درافغانستان  31) 

 « بخش دوم ؛ 

افغانستان تاریخ مختصر  کابل    و   ، : عبدالحی حبیبی  مؤلف   ،1357  ، 

 .  291ـ   248صص 

در  32) زبان  مسئله   «  : کاویانی  الدین  نجم   : نوشتۀ  به  شود  رجوع   )

 افغانستان بخش اول « 
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( رجوع شود به : افغانستان در پنج قرن اخیر ، مؤلف : محمد صدیق  33)

   . 464،  463قسمت دوم ، صص  1فرهنگ ، ج

ل  ئو، مدیر مس  1382( خط سوم ، فصل نامۀ فرهنگی ، ادبی هنری ،  34) 

ـ    83ص    : محمد جواد خاوری ،مقالۀ ) محمود طرزی وسراج االخبار ( 

افغانستان جدید «   73 از کتاب : » ظهور  :    . برگردانی است  ، مؤلف 

 وارتن گریگورین ، برگردان : حسن رضایی . 

 ( همانجا وهمان صفحه . 35)

 . 60، ص  2ج   ( افغانستان در مسیر تاریخ ، غبار ، 36) 

نجم الدین کاویانی » مسئلۀ زبان درافغانستان « بخش دوم    ( نوشته :37) 

. 

 (38  ، ) ویر جینیا   ، اخیر  پنج قرن  افغانستان در   ، (    1367( فرهنگ 

 .  491و 489صص 

(  1343یزان  م  9( قانون اساسی افغانستان ، ) کابل : مطبعۀ معارف ،  39) 

 ،3  . 

. وجهت معلومات بیشتر رحوع شود به نوشتۀ :    24( همانجا ، ص  40)

 بخش دوم ،   نجم الدین کاویانی ، » مسئلۀ زبان در افغانستان «

،  72و 71( اخالق تطبیقی بیداریی دگردوستی ، نوشتۀ این قلم ، ص 41)

 . 1982انتشارات و مطبعه میوند ، سال   .چاپ بنگاه 
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 بخش دوم : 

 تولد   یبرا  ایتان یبر ــ  سومقسمت 

 شود یبا سه والد آماده م ینوزادان

 2013جوالی  18

 شودی با سه والد آماده م ی تولد نوزادان یبرا  ای تانیبر

 سیبی بی  -دانش  و بهداشت حوزه  خبرنگار:   گاالگر جیمز

 رسدمی  نظر  به  مصنوعی، لقاح  هایروش از  بریتانیا  دولت  حمایت   پی در

  این  در  اند، آمده   وجود   به   نفر  سه   ایاندی  از  که   نوزادانی  تولد   مقدمات   که

 . است  شدن فراهم حال در کشور

  نوزادانی   تولد  اجازه که  بود  خواهد  کشوری  اولین   بریتانیا  صورت، این  در

 . دهدمی  را نفر سه  ایاندی  با

  شیوه   این  بهوآیین نامه وابسته    مقررات  نویسپیش   که   است  شده  گزارش

  مدت   در  و  شد   خواهد آماده  میالدی     2013  سال  اواخر  در  مصنوعی  لقاح 

  فراهم   نوزادان  تولد  برای  شیوه  این  از  استفاده  امکان  آن،  از  پس   سال  دو

 . شودمی
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  مصنوعی  لقاح   برای   نفر  سه   ایاندی   از  استفاده   ،   ان کارشناس  گفته   به

  کاهش   را  نوزاد  به  مادر  از  میتوکندریایی  هایبیماری  انتقال  احتمال  تواندمی

 . باشند  کنندهمعیوب یا  کشنده نوزاد  برای  توانندمی  هابیماری  این. دهدمی

.  است   غیراخالقی  ایشیوه   چنین  از  استفاده  که  گویندمی  طرح  این  مخالفان

  بیماری   دچار  نوزادشان  است   ممکن  که   هاییزوج   که  گویند می   همچنین  آنها 

  از   یا  کنند  قبول  فرزندی  به   را   دیگری  نوزاد   توانندمی   شود،  خاصی

 . بگیرند بهره بارداری  برای  اهدایی  هایتخمک

نیروگاه (Mitochondria) هامیتوکندری "   عنوان  به  سلول  اغلب  های 

کنند تا انرژی ورودی حاصل از  ها کمک می شوند. این اندامکشناخته می 

مواد غذایی به انرژی قابل استفاده برای سلول تبدیل شود. میتوکندری عالوه  

"    .دهدانجام می بر تولید انرژی، عملکردهای مهم دیگری نیز در سلول  

(1) 

  هستند   هاسلول  درون  کوچک  بسیار   زیستی   انرژی  مخازن  هامیتوکندری 

  –   او   تخمک   طریق   از  –   مادر   یک  از  و   کنند می   تامین  را  بدن   انرژی   که

 . شوندمی  منتقل فرزندش به

  6  هر  در  یک   باشد،  داشته  معیوب   میتوکندری   نوزاد   یک   که   این  احتمال

  روبه   انرژی  شدید  کمبود  با  فرد  حالتی،   چنین  در.  است   نوزاد  500  و  هزار

  شودمی   قلبی   ناراحتی   یا   نابینایی   ماهیچه،   ضعف   دچار  آن  اثر  بر  و  است   رو

 . میردمی حالت  بدترین در و
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های انسانی وجود دارد که برای  ها تقریباً در همه انواع سلول میتوکندری "  

بقای انسان حیاتی هستند. عالوه بر تولید انرژی، میتوکندری کلسیم را برای  

می فعالیت  ذخیره  سلولی  سیگنالینگ  بدن های  در  گرما  ایجاد  باعث  کند، 

شود و واسطه رشد سلولی و مرگ برنامه ریزی شده سلول )آپوپتوز(  می

 ( 2)"  .آیدبه شمار می 

  اهدا   که  سالمی  تخمک  میتوکندری   از  استفاده  که  دهدمی  نشان  هاپژوهش

 . شود بیماری  این انتقال  مانع تواند می  است، شده

  از  استفاده  آغاز  و   قانونی   مراحل  طی  صورت  در  که  است  شده  بینیپیش 

 . شوند  دار  بچه  روش این  از استفاده  با  بتوانند  زوج 10 ساالنه  شیوه،  این

  حامل  نوزاد،  که  شود   باعث  تواندمی   روش  این  از  استفاده   حال،  این  با

  اهداکننده )   سوم  نفر   هایژن  از  کمی  بسیار  مقدار  نیز  و  والدین  هایژن

 . دارند را  خود خاص   ایاندی  هامیتوکندری  چون باشد، ( تخمک

  طرف  از  که  عمومی رایزنی  یک  جریان  در  میالدی،  جاری سال اوایل در

  ایده   که   شد   مشخص   شد،   انجام"  انسان  لقاح  و  شناسی   رویان "  دولتی   نهاد

  در   و  است   عمومی  حمایت   مورد  نوزادان  تولد  برای  روش  این  از  استفاده

  مصنوعی   لقاح  پیشرفته   شیوه  این  دهد  نشان  که   مدرکی  هیچ  حال،  عین

 . ندارد  وجود  است، خطرناک 

  اطالعات   تا   دهدمی  اجازه  آنها   به   که   اندکرده   تعریف   روش  دو  پژوهشگران

  میتوکندری   که  اهدایی  تخمک  یک  به  را  آن  و  بردارند  را  مادر  ژنتیکی

 . کنند منتقل دارد، سالمی
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  با   که   نوزادانی  و است  نفر سه  هایژن  با نوزادی  تولد   کاری،  چنین  نتیجه 

   37  و  خود  والدین  از  را  ژن  هزار  20  از  بیش  شوند،  متولد  روشی  چنین

 . برندمی  ارث  به  تخمک  اهداکننده  فرد از را  میتوکندریایی ژن

  زمان  طول  در  تواند می   تغییری  چنین  که  شودمی   گفته   حال،  عین  در

  ها،روش این  با  چون شود،  بشر  نسل   در جدید   هایانشعاب   ایجاد  ساززمینه

 . بود  خواهند انسان ژنتیکی  وراثت تغییر حال در پژوهشگران

 

 شده  اصالح  ژن با نوزادی

  آغاز   آن  با   هامخالفت  شیوه،   این  از  استفاده  ایده   اولیه   طرح  ارائه  زمان  از

 . شد

:  گفت"  انسان  ژنتیک  بخشی آگاهی  "   موسسه   مدیر   کینگ،   دیوید  دکتر

 ." است خطرناک   احتماال  و غیرضروری هاروش  این(  از استفاده ")

(  قرمز)  خط  این  از   عبور  برای   تصمیم   که  است   فاجعه  این،  : " کرد  اضافه  او

.  است   شده   گرفته  دارجهت   کامال  عمومی  رایزنی  یک  نتایج  براساس

  پیش   از  که  شد   خواهد  منجر  نوزادانی   بازار  ایجاد  به  نهایت  در  که  تصمیمی

 ." اند شده نژادی اصالح  و  طراحی

  از  دیگری   هایشکل  ،  شیوه  این  از  استفاده   با   است   ممکن  که   نگرانی   این

  رایزنی   در  که   بود  مواردی  ترین  مهم   از  شود،  انجام  ژنتیکی  اصالحات 

 .گرفت  قرار  توجه  مورد"  انسان  لقاح  و  شناسی  رویان"  دولتی  نهاد  عمومی
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ها  مقررات  نویسپیش  نامه  آیین    آماده   امسال   شیوه،  این  از  استفاده  به  و 

  میالدی   2014  سال  طول  در  آن  نهایی  نسخه  که  رودمی   انتظار  و  شودمی

 . گیرد قرار گیریرأی  و بررسی  مورد بریتانیا  مجلس در

  اجازه   که  رودمی  انتظار  ولی   نیست،  مشخص   هنوز  مقررات   این  جزئیات

  داده  هاییخانواده   برای و نادر و خاص  موارد در تنها شیوه این از استفاده

 . دارند نیاز  شدن داربچه  برای  آن  از استفاده  به  واقعا  که شود

  شیوه  این با   که   افرادی مقررات،  طبق که  شودمی   داده   احتمال  این همچنین

  نداشته   سالم   تخمک  اهداکننده   هویت  دانستن   برای   حقی   شوند، می   متولد

  تا   شود   متولد  شیوه  این  با  که  کودکی  هر  احتماال   که  حال  عین  در.  باشند 

 . بود خواهد  دائمی  و  نزدیک نظارت تحت  عمر پایان

  1978قابل یادآوری می دانم که ... " » لقاح مصنوعی « بار اول در سال  

رابرت ادواردز انجام شد  که به    میالدی در کشور انگلستان بوسیله دکتر

 2010این مناسبت وی سزاوار جایزه نوبل فیزیولوژی وپزشکی در سال  

بدنیا    1978اسد    25گردید . لوئیزی براون ، کودک حاصل از این لقاح در  

میلیون کودک به این روش در دنیا   5آمد . ازآن تاریخ تاکنون نزدیک به  

 متولد شده اند . "  
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 ــ مجله فرادرس   1

 ــ همانجا   2

  million babies born so far, thanks to IVF». The Chart - CNN.com 5»ــ   3
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 بخش دوم : 

 مشکل از خود بیگانگیــ چهارم قسمت 

 میالدی  2013اگست  9

در کاوشهای علم جامعه شناسی و روانکاوی که انسان یک موجود " آرمانی  

یا مسخ وی   "   انسان   " بیگانگی  از خود  ، مفهوم "  اندیشه گرا است  یا 

، پیوسته مورد پژوهش و تأمل قرار  وفردی    اجتماعی  زندگی درکشاکش  

  . گرفته است

آن واقعی  رفع  های  راه  وپیدایی  اجتماعی  مشکل  این  یکی    بازشناسی   ،

 . لویت های اساسی جامعه ما را نیز تشکیل می دهدوازا

ادعا می شود که مشکل اول     در غرب  برای بار  بیگانگی "  از خود   "

ژاک   ژان   ، باخ  فویر   ،  ، هیگل  فریدریش   : همچو  خردمندان  بوسیله 

گردیده  وشناسایی  ، کارل مارکس ، ماکس ویبر ودیگران مطرح     روسو

  . با راس است  بودن  مگر ما  ! زیرا پیدایی    اندیشه این   ت  نیستیم  موافق 

را میتوان یکهزارو هفتاد سال پیشتر     اندیشه مسخ انسان یا از خودبیگانگی 

ما    سرزمین خود   از غربیان ، در رویکرد های فکری عارفان وصوفیان

ابراهیم ادهم ، ابوسعید ابوالخیر ، خواجه عبدهللا     اعم از : بایزید بسطامی ، 

  ودیگران میتوان پژوهش والنای بلخی  ـــــــی ، سنایی عزنوی ، مانصار

    . کرد
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" از خود بیگانگی " در تغییر شخصیت حقیقی انسان  مشکل    اتفاق چگونگی

داشت  که جسم ناتوان وی به نسبت   به شبه اش ــ زمانی آشکار می گردد 

در آمیخته  او  زیست اجتماعی  وخانوادگی    فردی ، موقعیت  اندیشه وباور ،  

غیر مستقیم زیر فشار های موجود اشکال  یا  مستقیم و بقسم  ،  به این بسترها  

به گونه ای  شهروند  شعور اجتماعی وجبر جامعه قرار می گیرد ، و انسان  

آن   در   . شود  می  گیر  پا   " بیگانگی  خود  از   " زار  لجن  دائرۀ  در 

چیزی را که انسان خود خلق کرده ویا جز شایستگی های شخصیت   مرتبه  

   . دور می گردد  گونه ای از آن، به   وی می باشد

  گونه گون    سازه هایو    انگیزه هامشکل " از خود بیگانگی " در همه جا ،  

و محیطی ...    اقتصادی ، اجتماعی ، فردی و خانوادگی ، روحی ، روانی

از خـــــــود بیگانگی   عامل  واساسی ترین  مهمترین  به اندیشه ما  دارد . اما  

 . است همان " احتیاج " انسان  

آالیش  ناگزیری " احتیاج " در زندگی انسان در ابعاد وسیع تأثیر گذاراست .  

دنی درو ــ آمیختگی  انس ـــ ای  ـــــبرای رهوتالش  ان درمبارزه  ـــــای درون 

ذات  وخویشتن  از " احتیاج " ، ارزشهای هویتی وی را زیر رو ساخته ، 

خود را انسان می  گوهربارانسانی را در خود گم می کند ، و وجود حقیقی 

 . بازد

ازینرو   چون اساس حقیقت وجودی انسان هم ، همین " احتیاج" است ،  

ــ انس دنیایی جبــــ این  ، در  پیوسته درمقا ـــــــان  ه با عوامل  ـــــبلروتحمل 

 ر اثر اعمال ــــقرار دارد. واین حقیقت واقعی " احتیاج " ب نفی " احتیاج " 
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ب دنیای  .یفشار  شود  می  قربانی  ابعاد    رونی  همه  انسان  که  جاست    این 

یک شیء خارجی در می آید .   گونه ایرا فرو می شکند وب  وجودی خود 

ودراین شأن ، نیت واراده خـــــــــــــــود را در پیوند با مؤلفۀ هـــــــــای  

روسپی گری یکی از     چسبیده شده به " احتیاج " ، منعکس می سازد . 

بلند " کرامت " به پله  های  عوامل نفی " احتیاج " است که انسان از قله  

 . رو می آید" ف تن فروشی  پست "   های

 : مولوی بزرگ در مورد می فرماید

  آنچــــه شــــیران را کــند روبه مزاج

 احتیاج است ، احتیاج است ، احتیاج                                       

گونه     نیازمند گشتن ، نیاز مند شدن و نیازمند بودن ،   واژه " احتیاج " یعنی

. که بدون رفع این نیاز ، ادامه حیات    است    های از کنه ذات بقاء انسان

 . انسانی ناممکن است 

در جوامع سنتی و نا متعادل " احتیاج " مانند بیماری چنگار )سرطان (  

ارزشهای وجودی انسان را در همه سطوح مادی و معنوی ، ُخــرد می  

 . . وگلوی نیازمندان را می فشارد سازد 

 :   " را شناسایی می کنیم  در این جا برخی از مؤلفه های " احتیاج 
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 " ـ " حق آزادی انتخاباول ـ

حصار   در  مانده  وعقب  سنتی  جوامع  در  وبویژه  کل  در  انتخاب  حق 

 . وفرهنگ حاکم برجامعه قرار دارد سیاستگذاران  

بگونه مثال :" حق آزادی انتخاب " همسروتشکیل خانواده در کشور ما ،  

گرفتاری " ازخود بیگانگی " در بانوان   است که موجب   ی یکی از عوامل

پار   سالهای  در  بانوان  وخودکشی  سوزی  آتش  شود.  می  جوان 

ما،   وحال   ازهمین   سرزمین  درعـــــــــدم   ناشی  انسانی  هویت  مسخ 

 . بوده است رعـــایـت " حق آزادی انتخاب " در همه ابعاد آن  

خودما مسخ هویت انسانی در    در کشورهای فقیروغریب از آنجمله کشور

قالب های مختلف درانسان نیازمند متبارز می گردد. درقریه ها وروستاها  

همیشه میان مردان وزنان کم سواد  شایعه برپاست که : فالن زن جندی  

شده است وگاهی که جن می گیردش به وجد می آید حالش خیلی بهم می  

 افتد .   خورد به جار وجنجال وگیرودار وچیغ وناله می

روحی    ، ومعنوی   مادی  ازمشکالت  عام  مردم  های  برداشت  است  این 

 وروانی زندگی فقیرانه روستائیان کشور ما.  

باید گفت که اینجا ! جنی واجنه ای وجود ندارد . همه جدالها همه بی قراری  

های فامیلی وخانوادگی ناشی از فقـــــر وبیکاری ،  ناداری ودربــــــدری  

 « است.    و» احتیاج 
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زنی که نان به خوردن ندارد چیزی برای پوشانیدن وپختن به جگرگوشه  

هایش در دست نیست . ناگزیر ازشش جهت باالی  وجود مبارک ونفیسش  

 فشار وارد می شود درآن مرحله جز درد کشیدن دیگرراه نجات ندارد.    

یگانه راهی که وجود دارد درچنین عالم فرورفتگی پناه بردن به چیغ وناله  

زوزه وضجه و هزیان گفتن است که بااین روش خویشتن را از خویش  ،  

 غرق شده رها می سازد.  

اینهمه قال وقیل وهیاهو وجدال درکشورفقرزده وجنگ زده مبانی اساسی  

زندگی مردم ما می باشد . او مردم شریف وقابل تمجید وستایش از خواب  

راصل دامی است  غفلت بیدار شوید وبدانید که این تفکر جن وجن سازی د

برای اغفال اندیشه حقخواهی شما ، بدانید که این جن نیست این فقر است،  

این جن نیست این نیاز واحتیاج مادی ومعنوی وروانی اجتماعی واقتصادی  

شماست  . ابراز وجود نمائید و بااستواری ومتانت حق زیست و حق زندگی  

 شید .  شرافتمندانه خویش را از گلو شیر وشغال وروبا بک

 

 " " اعتیاددوم ــ 

نسبت به چیزی ، علل دیگر مسخ انسان " از خود بیگانگی "   اد  ــــاعتی

 .  است

مسکرات   و  دخانیات  به  ،   اعتیاد  بیجان  و  جاندار  هرشئ  به  در   ویا 

گونه های منفی ایست که هویت حقیقی انسان را مسخ نموده و به    واقعیت

 .سازدبدل می   هویت غیر حقیقی  
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 " " پول   سوم ــ

.   یا " از خود بیگانگی" گردد     پول میتواند یکی از عامل مسخ هویت انسان

حس     فزونی و فراوانی یابد ، به همان انداره ــ رباخوار   زیرا هر قدر پول  

زدگی   و   دنیا  گردد  می  تقویت  ایشان  وجود  در  مادی  آلودگی    پیوند و 

حس  دگرگون می شود. و دوستی و نیت وی   اجتماعی ، سلوک اخالقی ،

معنویت   از  ،   پول زدگی وجودش را عاری  ازخود می سازد  بیگانه  و 

همه  در زندگی  نزدش بیرنگ می گردد و    ی حرمت شناسی کرامت انسان

 . " پول " سنجش می کند  چیز را با واحد اندازگیری 

 

 " ریاضت و عشق   "  چهارم ــ

در یک فرآیند مستمروپویا ،  ریاضت وعشق در آئین صوفیانه نیز میتواند  

 انسان )سالک طریقت ( را از خود بیگانه سازد .  

را وا   اودر دنیایی درونی سالک طریقت ،   یعنی تابندگی عشق معنویی  

، نیایش ، خلسه ، اوراد ، اذکار، پرستش   ریاضت کشی     می دارد تا از راه 

ـ   برای تزکیه نفس اماره وصافی وجدان ، هویت حقیقی  وزاری بدربار حقـ 

در " نور حق "   وهویت شبه خویشرا ، فرو رفته     نماید خود را گم می  

 .   می یابد 
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 :.ینویسدچنانچه حافظ بزرگ م

  " چنان پُر شد فضای سینه از " دوست

 گم شد از ضمیرم   که رنگ " خویش"                                    

 

دیگر   این مؤلفه  ها  ده  "    " و  ازآنجمله    احتیاج  سنتی  در جوامع  انسان 

ناهمگونی ونابرابری و تنگدستی زیست    کشور ما وجود دارد که سنگپایه 

انسان کرامت مند   شهروندی را تقویت می بخشد . وشخصیت وارسته ای  

   . را در مسیر از هم پاشی هویت حقیقی اش قرار می دهد

دراز مدت خویش این  دولت ها مکلفیت دارند که تا در سیاست گذاری های  

ودر راه رفع و دفع آن ، در   مشکل انسانی و اجتماعی را شناسایی کنند  

 . عرصه های حیات اجتماعی و خانواده اقدام عملی نمایند 

    : بصورت عام " احتیاج " یا نیازمندی های اولی انسان

 ـ کار ، 1

  ـ خانه ،  2

 است .    تندرستی ،  ـ  3

را ضمانت    انسان     حیثیت وشرافت نگهداری     که   تأمین این سه نیازمندی

می کند ، در همه وقت بایست اساسی ترین بخش برنامه های سازندگی نهاد  

  . دهدبهای دولتی را تشکیل  
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ای   ردابه ــــــه در مـــام ـــــــدردا که ! تمام نهاد های دولتی ، دول خود ک

مردم از  " احتیاج "  نمی خواهند که   غریق هستند و    " از خود بیگانگی " 

آنها ، خود     خودکامگی  " آز ". یعنی بکالم دیگر گلوی   شه نابود گردد  ری

 .اند  نواریده  را   " ذات احتیاج "

دم رفع  ـــــباشد . ع  "احتیاج "هرقدر زندگی انسان آمیخته و وابسته به  

وابستگی را ازیکسو واتفاق چگونگی  ، فقدان احساس تعلق و     "احتیاج " 

تسریع می بخشد      نیازمند در انسان  ازسوی دیگر  را    «  از خود بیگانگی  »  

را در پرتگاهی نابودی   وهویت وجودی وغرور وگردن فرازی ذاتی وی  

 . قرار می دهد

فرمانبرداری ،   ــ به در چنین حالت انسان محتاج ، خویشتن را متعهــد  

به قدرتمندان  خدمتگری، کهتری ، پیشخدمتی ، نوکر منشی ،   ،  بندگی

وحاکمان می داند . وآنها را منحیث موجود برتر از خود   خواران وربا

 . می پذیردفکر کرده و
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 بخش دوم :

 خانواده مجددی ــ پنجم قسمت 

نگاه کوتاه به نقش شبکه های جاسوسی استعماربریتانیا  

 درکشورما

 2014سپتمبر  11

 

قرون   ما  سو بدین    20و    19از  کشور  در  رویدادی  ــ    کمتر  خراسان 

رخ داده است که اثری از مداخله ی این دو فامیل در آن به چشم    افغانستان  

 نخورد.  
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بغت هللا مجددی قبل از انتخابات ریاست جمهوری  صاستخارۀ تاریخی آقای  

و ندای آسمانی که برایش هویدا گشت و یکی از کاندید  ای حامد کرزی  بر

  .ها را شسته به آب کوثر دید، شاید آخرین کارنامۀ این خانواده نباشد

در افغانستان  و مجددی(    نقیب  )میتوان گفت، تا این دو خاندان  بگونه نمونه  

 !باشند، هیچ وقت در کشور آرامی نخواهد بود

خانواده مجددی از جمله بازماندگان حضرت عمر فاروق، خلیفه دوم اسالم  

درگذشته    586یا    590)زاده   و  با  644نوامبر     6میالدی  میباشد.   )

 درنظرداشت این نسب نامه ، مجددیها خود را " فاروقی" مینامند.  

، شخصی که در  شهاب الدین فرخ شاهفاروقی" مدعی اند که   "خانواده  

 ، از معروف ترین جد آنها میباشد.   یر دفن استپنجش والیت 

هند  سرزمانی امام رفیع الدین یکی از اعضای این خانواده از کابل عازم  

مجدد احمد  شیخ  حبیبی،  عبدالحی  قول  به  موالنا    فرزند  دوم  گردید. 

در    1564عبدالفاروق سرهندی از جمله نواسه گان او میباشد که در سال  

بدنیا گذاشت.   پا  به حضرت عمر فاروق وصل   28او  سرهند  بعد،  نسل 

مفهوم تجدید کنند دوم در هزاره دوم را افاده  دوم یا الثانی  میشود. ) مجدد  

 میکند(.  

نمایند.    خود افتخار می وتبار عربی وتازی     نسب    ه نسل امروزی مجددیها ب

 شیخ احمد مجدد الثانی تحصیالت ابتدای را در منزل پدری نزد عبداالحد  
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در   را  تحصیالت  فراگیری  بعد  آموخت.  تاجر  و  دین  عالم  مشهورترین 

او تفسیر قرآن را یکجا با عالم دینی دیگر بنام فیضی   .سیالکوت ادامه داد

وی بعضی آثاری را پیرامون مسایل دینی و کاوشهای    تکمیل نمود و با

عبدهللا خان شیبانی تالیف کرد. در سال  بوسیله    تاریخی محاصره شهرمشهد

باقی باهلل    1599 پیرو  صوفی حاجی محمد  آنجا  عازم دهلی گردید و در 

(Baqi Bellah)    وفات نمود. پس از گذشت مدت   1604شد، وی در سال

 های مکتب صوفیۀ نقشبندیه را اساس گذاری نمود.  کوتاهی، یکی از شاخه  

احمد مجدد بزودی از شهرت بسزائی نه تنها در هند، بلکه در میان مردمان  

ــ   مصر  خراسان  و  حجاز   ، یمن  وبعدا  ترکیه  میانه،  آسیای  افغانستان، 

 برخوردار گشت.  

اساس تعالیم او را "وحدت شهود" تشکیل داده بود که با تدریس و تبلیغ،  

میخواست امتزاجی بین شریعت و طریقت بوجود آورد. فعالیت های احمد  

گشت، بلکه در اتکاء به تعالیم خود، در    مجدد در بخش دین منحصر نمی 

 امور سیاسی دولت مغل کبیر فعاالنه مداخلت مینمود.  

گرایان اهل تسنن، او علیه اصالحات مذهبی جالل    برمبنای نظریات سنت

غل برآمد و سعی داشت دین جدید دولتی را بنام "دین و  الدین اکبر پادشاه م

  .خدا" در کشور معرفی کند

زمانیکه بعد از جالل الدین اکبر پسرش جهانگیر جانشین اوشد، احمد مجدد  

کوشش کرد تا فشار الزم باالی پادشاه مغل وارد نماید و نمایندگان خود را  

 د.  در ارتش جابجا نموده و موقف خود را استحکام بخش
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از اینرو، وی شیخ بدرالرفای را بحیث نماینده در ارتش مغل تعین نمود.  

بکمک همین شیخ بود که دسایس و توطیه های را زیر نام روحانیت در  

خت و سرانجام از طرف دولت گرفتار گردید و به زندان  ارتش به راه اندا

  .چشم از جهان پوشید 1625انداخته شد تا اینکه در سال 

در بین قرون هفدهم، هژدهم و نوزدهم تعداد زیادی از نمایندگان مجددی  

در کابل، قندهار، پشاور، دهلی، یارقند )امروز در ایالت سینکیانگ چین  

 اختیار کردند.  است( و سایر مناطق سکونت  

و کمیت زیاد علما، نویسندگان و شعرا از این خاندان به شهرت رسیدند.  

  ( ها  سدوزائی  سلطنت  زمان  در  مجددی  ارتباط  1818-1747خاندان   )

نزدیک با خاندان شاهی داشت وتاثیرات برجسته در فرهنگ، سیاست و  

گذاشتند.   بجا  های    بگونه جامعه  شخصیت  بعضی  از  میتوان  مشخص 

 .وف آن نامبردمعر

شیخ غالم   .غالم محی الدین مجددی که نسل ششم به احمد مجدد وصل میشد

در پشاور   1765محمد که از فامیل مجددی های قندهار بود و در سال  

و محمد حسن بن عبدالرحمن و   (1823-1771)  فوت کرد. شاه فضل هللا

 .سایرین

ام باقی معروف  شاه عبدالباقی جد حضرت های شوربازار شعر میگفت و بن

 1873وفات کرد. پسر او غالم عمر که در سال    1870بود و در سال  

در   و  بود  بدخشان  و  پشاور  های  از حضرت  نمود.میراحمد، یکی  فوت 

 .( زندگی داشت1853-1792سالهای )
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خه های خاندان مجددی تعلق  شخصی بنام صفی الحسین که به یکی از شا

سال   در  منطقه    1892داشت  در  و  کرد  مکان  نقل  کابل  به  سرهند  از 

شوربازار کابل مسکن گزین گردید. و بعدا از آنجابه منطقه غرب کابل به  

منطقه قلعه جواد نقل مکان کرد. گورستان آنها بشکل گنبدینی از نقاط دور  

 .کابل بچشم میخورد

بین مردم خیلی ها عمومیت دارد گویا که انتقال   براساس گزارشاتی که در 

و مسکن گزین شدن این خاندان بکابل بخش فعالیت های مخفی شبکه های  

  .انگلیس را تشکیل میداد

انگلیسها   اینکه روزی  این نظریه خیلی ها دشوار است.)بجز  ثبوت  البته 

سرزمین  در  را  خود  جاسوسی  های  شبکه  های  فعالیت  اسرار  صادقانه 

 انستان افشا بسازند(.  افغ

بدین انگلیسها  داخل    البته  در  را  خود  سیاسی  مواضع  میخواستند  طریق 

جامعه افغانی تقویت و برنامه های تحقق سیاست تجاوزکارانه خود را نسبت  

به این کشور پیاده بسازند. مسلما که انکشافات تاریخی سالهای بعد، صحت  

  .بودن این نظریه را ثابت ساخت

بمجردیکه مجددی داخل افغانستان گردید، در حیات سیاسی و مذهبی مردم 

مداخله نمود و در میان حلقات روحانی افغانستان، مقام اول را اختیار کرد.  

شرق   جنوب  جنوب،  وسیع  مناطق  باشندگان  میان  در  را  خود  نفوذ  آنها 

را   مجددی  مریدان  از  بیشتری  کمیت  بویژه  داد.  کشورگسترش  وشرق 

 ن پشتون، بالخاصه قبایل غلجائی سلیمان خیل تشکیل داده بود.  مردما
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نقش برجسته خانواده مجددی، شرایط را برای ایجاد خویشاوندی با بعضی  

از خانواده های موثر افغانی مهیا ساخت. همچنان موجب خویشاوندانی با  

خاندان شاهی هم گردید و بعضی از دوشیزه گان خاندانی را به ازدواج  

 .گرفتند

که مجددی ها در افغانستان مسکن گزین شدند، ملکیت بزرگی را    در مدتی

در تصاحب خصوصی خود در آوردند. زمین های مزروعی، باغهای پراز  

میوه، جنگالت، کاخها و عمارات اداری در کابل، پغمان، غزنی، کندهار،  

گردیز، خوست، لوگر، لغمان، ننگرهار، کنر درملکیت آنها شامل بود. تنها  

سه هزار جریب زمین حاصل خیز را درمنطقه ده سبز کابل در  در حدود  

تعلق   آنها  به  ها  زیارتگاه  و  مدارس  مساجد،  بسی  عالوتا  دارند.  تملک 

 میگرفت.  

در سالهای سی قرن بیستم، به اساس فرمان شخص نادرشاه، مدرسه ی را  

در قلعه مستوفی والیت غزنی زیر نام "نورالمدارس " افتتاح نمودند. با  

از  گشا عبارت  که  آوردند.  بدست  را  زیادی  امتیازات  مدرسه،  این  یش 

معافیت جلب عسکری به تمام شاملین مدرسه و حق اداره مدرسه توسط  

اعضای خانواده مجددی، بدون آنکه دولت در امور مدرسه مداخله کند و  

بدست   آنها از سراسر کشور و همچنان  حق گردآوری صدقه طبق مرام 

 شور.  آوردن آن از خارج ک
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این مکتب دینی مجددی به "مرکز دینی آموزش اسالمی" مبدل گشت. در  

را دنبال مینمود و آن عبارت بود از: آماده گی    حالیکه اهداف عمده دیگری 

  .معنوی پیروان

در تاریخ سیاسی دودهه اول قرن بیستم افغانستان، دشوار است حادثه و یا  

بدون سهم   نداشته و  اهمیت دولتی  آن رویداد  رویدادی را سراغ کردکه، 

ده  فعال خاندان مجددی و نماینده گان این خانواده، راه حل خود را پیدا کر

نقش فضل محمدمجددی و برادر او فضل   1928باشد؟ بخصوص در سال 

عمر مجددی که بنام های ) شمس المشایخ( و ) نور المشایخ( یا به اختصار  

رهبری   1956تا سال    1928) شیرآغا( مسما بودند. حضرت کالن از سال  

  ( یا  مجددی  محمد  میشد.  یاد  شوربازار  بنام حضرت  داشت  را  خانواده 

 .مجدد( پسر شمس المشایخ بود میاجان

وفانی بعضی از اعضای خانواده مجددی همواره در خدمت  تفعالیت های  

و روشهای    برنامهدفاع از منافع نیروهای محافظه کار جامعه نبود. یعنی در

که   میشد  مشاهده  عدالت  پیرامون  های  موضعگیری  اوقات  بعضی  آنها 

آنها نبود. صاحبزاد ه عبدهللا خان مجددی در  مشخصه منافع خانواده گی 

آغاز قرن بیستم از نهضت مشروطه خواهان حمایت کرد. او از اصالحات  

 ارضی دفاع و مخالف شدید نظام مطلقه شاهی بود.  

تر، فضل محمد مجددی که در خارج کشور بسر میبرد، از    سالهای بعد

 نهضت جوانان بیدار که شهزاده امان هللا در مرکز آن قرار گرفته بود،  
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با    1919پشتیبانی نمود. او در خالل جنگ سوم افغان و انگلیس در سال  

 .  همکاری می نمود   اردوی افغان در تل

امیر امان هللا به پاس خدمات او برای استقالل کشور، نشان عالی را اعطا  

کشور او را " قهرمان مبارزه برای    کرد. از اینروست که مورخ مشهور

استقالل و وطنپرست »در کتاب خود "افغانستان در مسیر تاریخ" خطاب  

میکند«. فضل عمر مجددی برادر او مسئولیت تاجگذاری امیرامان هللا را  

بدوش گرفت. محمد یوسف مجددی یکی از اعضای دیگر این خانواده در  

قرار 1953-1947در سالهای  رهبری جنبش دموکراتیک "جوانان بیدار"  

 .داشت

اجرای برنامه های اصالحات مترقی در   به  امان هللا خان  امیر  زمانیکه 

کشورآغاز کرد و منافع روحانیون و نظام قرون وسطائی را تحت شعاع  

قرار داد، حضرات شوربازار و در راس آن حضرت فضل محمد مجددی  

نیروهای ضد   در رهبری  اسالم(  از  )دفاع  نام  قرار تحت  خان  امان هللا 

 گرفت.  

فضل مجددی را با خانواده اش    1924امیر امان هللا ناگزیر شد در سال  

تبعید   بمبی  به شهر  پکتیا  در  تحریکات علیه دولت  در  گیری  سهم  بنابر 

سازد. بازهم در حالیکه در تبعید زیر سلطه انگلیسها قرار داشت، به فعالیت  

بویژه زمانیکه امیر امان هللا در سفر های ضد نظام افغانان جوان پرداخت،  

 ( قرار داشت. امیرامان هللا را  1928اال جون    1927خارج کشور) دسامبر  
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آشکارا    1928بنام "کافر" و "ملحد" محکوم نمودند. آنها در خزان سال  

 .شورش را براه انداختند

از همینجاه بود که آخرین نمایشنامه افغانستان شروع گردید. در همین زمان 

متنفذ   سردارهای  شامل  که  مجدد"  حضرت  "گروپ  زیرنام  گروهی 

که   گویا  کنند  تحریک  را  قبایل  مردمان  تا  پکتیاگردیدند  روانه  میگردید، 

"سیاست امان هللا خان با قوانین شریعت و منافع مردم افغانستان" در تضاد  

است. آنها را به شورش علیه دولت تحریک نمودند. لیکن قبایل از تحریکات  

 محرکین حمایت نکردند.  

مجددی از طرف مردم دستگیر و  صادق مجددی و برادرزاده او معصوم  

به محکمه سپرده شدند. دادگاه نظامی همه را به اعدام محکوم کرد. آنها  

سال زمانیکه   آغاز همان  در  نکردند.  سپری  در زندان  را  مدت طوالنی 

حبیب هللا کلکانی باالی کابل حمله کرد، آنها به امر امیرامان هللا از زندان  

 .از زندان فرار کردندرها گشتند و باقی همدستان شان 

صفات عمده مجددی ها، همیشه در درک بموقع اوضاع متشنج داخل کشور 

بود که از آن به حد اعظم به نفع خود استفاده مینمودند و در هر شرایط به  

 حیث گرداننده آن نقش بازی میکردند.  

البته نمونه برجسته آن حوادث سالهای اخیر دهۀ سوم قرن بیست بود که  

مه سال  رول  جنوری  در  زمانیکه  کردند.  اجرا  روز   1929م  سه  برای 

 عنایت هللا بحیث پادشاه بود، صادق مجددی با عده یی از شخصیتهای با  
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نفوذ نزد حبیب هللا کلکانی به باغ باال رفت که او تدارک حمله را باالی  

داشت. صادق مجددی در قرآن امضا نمود که بمجرد رسیدن بقدرت،  ارگ  

 او را بحیث امیر برسمیت میشناسد.  

در خالل این عمل، هئیت مذکور به قطعات نظامی رفت که احضارات را  

مطلع   آنها را  با عساکر  مذاکره  در  بودند. وی  گرفته  کابل  مدافعه  برای 

کشیده و عساکر باید به خانه  ساخت که امیر امان هللا از تخت سلطنت دست  

های خود برگردند، که چنین نمودند. بدینترتیب سرنوشت زمامدار پیشین  

قبل از همه فیصله شده بود. همین نقش را مجددی های هرات در تسلیم  

 .دهی شهر هرات به شورشیان بازی کرد

زمانیکه تاج پادشاهی امیرحبیب هللا کلکانی در معرض خطر قرار گرفت، 

نادرخان  همین   پاریس  از وزیر حرب و سفیر پیشین در  خاندان مجددی 

 حمایت کردند.  

در حالیکه هنوز نادرخان در نوار مرزی تحت حمایت بریتانیا و بکمک  

مستقیم انگلیسها مصروف سربازگیری بود تا باالی کابل حمله کند. با این  

رفته  برنامه نورالمشایخ صادق مجددی که در راس خاندان مجددی قرار گ

 بود، پیوست.  

بتاریخ   مجددی  محمد  فضل  که    16)  خدماتی  بنابر  گذشت(.  در  اکتوبر 

صادق انجام داده بود، نادرخان اراضی وسیعی را در قلعه جواد به آنها  

 بخشید. و فضل احمد مجددی بحیث وزیر عدلیه تعین شد. ) بعد بحیث رئیس  
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صادق مجددی سفیر مصر مقرر گشت. بالعموم در   .سنا وظیفه اجرا کرد(

زمان زمامداری خاندان نادرخان، مجددی ها در شورای علمای کشور نقش  

برجسته ی داشتند و کرسی های مهمی را در کابینه، مجلس سنا، عرصۀ 

 دیپلوماتیک و تحصیالت عالی در تصاحب خود درآوردند.  

بیستم، محمد هاشم مجددی بحیث وکیل در  در دهه   پنجاه و شصت قرن 

 مجلس اعیان راه یافت و با موضعگیری ضد کمونستی خود افتخار میکرد.  

برای سالیان طوالنی پروفیسور غالم حسن مجددی رئیس فاکولته ادبیات و  

علوم اجتماعی بود. محمد شعیب و محمد صالح مجددی در وزارت خارجه  

 ای افغانستان اجرای وظیفه نمودند.  و سفارت خانه ه

میاحسین مجددی رئیس مواد خوراکه بود. هم چنان مجددی ها طرفداران  

و پیروان خود را در ارتش، بویژه در بخش رهبری آن نیز داشتند. کمیت  

  .مریدان مجددی تقریبا به پانزده هزار نفر میرسید

 1973بحیث صدراعظم و بعدا در سال    1953زمانیکه محمد داود در سال  

بحیث رئیس جمهور زمام امور را بدست گرفت، ستاره نفوذ خاندان مجددی  

 در سیاست کشور به افول رفت.  

طلب   امتیاز  قشر  با  اما  داشت،  مذهبی  قوی  اعتقادات  وجودیکه  با  داود 

ت میورزید. آنها را بحیث  روحانیون، بشمول خانواده مجددی سخت مخاصم

 جاسوسان غرب، حلقات ارتجاعی روحانیون سیاه، می پنداشت.  
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داود را پشتیبانی نمیکرد و    محمد زیرا این گروه سیاست داخلی و خارجی  

بلکه آشکارا علیه آن موضعگیری مینمود و بخصوص در رابطه به روی  

لچی، گسترش مناسبات با اتحادشوروی مخالفت مینمود و از موجودیت مال  

 ها در ارتش، دفاع میکرد.  

داود بحیث تدابیر متقابله، مرتجع ترین و افراطی ترین آنها را بزندان    محمد

و   خانواده  انداخت  اعضای  ساخت.  متالشی  را  روحانی  علمای  شورای 

 مجددی را ممنوع الخروج از کشور هدایت داد.  

لیکن حکومات متعاقب آن، فرصت را دوباره مساعد ساختند تا باز مجددی  

باالی همان "اسپ" سوار و یکه تاز میدان شود. و سرانجام بار دیگردر  

  .ل شدندحیات سیاسی و اجتماعی کشور فعاالنه دخی

فضل عمر مجددی از جهان رخت بست، در    1956پس از آنکه در سال  

" ضیا   بنام  را  او  گرفت.  قرار  مجددی  ابراهیم  محمد  خانواده  این  راس 

  .المشایخ " یا شیرپاچا و یا حضرت صاحب، یاد میکردند

نفر    21به امر حفیظ هللا امین، ابراهیم مجددی با    1979در جنوری سال  

ده اش تیرباران شدند. از آن تاریخ به بعد، صبغت هللا مجددی  اعضای خانوا

  .در راس قدرت خانواده گی قرار گرفت

در کابل بدنیا آمد. پدرش طوریکه در   1925صبغت هللا مجددی در سال  

باال از او تذکر رفت، محمد معصوم مجددی بود. صبغت هللا مجددی در  

 االظهر گردید. و آن دانشگاه    به قاهره سفر کرد و شامل دانشگاه  1948سال  
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حسن   المسلمین  اخوان  رهبر  با  قاهر  در  رساند.  پایان  به  موفقانه  را 

 الحوضایبه آشنائی پیدا کرد و از جمله پیروان او شد.  

در توطیۀ قتل    1954صبغت هللا مجددی یکجا با اخوان المسلمین به سال   

ه نافرجامی انجامید. در نتیجه آن، صبغت  جمال عبدالناصر سهم ورزید که ب

هللا مجددی با اطفال و عم خود، صادق مجددی که سفیر افغانستان در قاهره  

 بود، از کشور اخراج گردیدند.  

زمانیکه به کابل برگشت مصروف تدریس در دانشگاه کابل، لیسه نجات،  

بی شد.  لیسه غازی، لیسه استقالل و دارالمعلمین عالی و دارالمعلمین عر

قتل علیه    1960در سال   توطیه  بنابر سهم گیری صبغت هللا مجددی در 

 هئیت دولتی اتحادشوروی در کابل بزندان افتاد.  

او مدت چهارونیم سال را در زندان سپری کرد و بعد از آن برای دوسال  

، 1971از کشور تبعید شد. بنابر پیشنهاد شاه عربستان سعودی در سال  

بصفت امام مسجد کوپنهاگن به دنمارک و آمر "مرکز  صبغت هللا مجددی  

 ملی کشورهای سکاندیناوی" که از طرف لیبیا تمویل میگشت، فرستاده شد.  

از حکومت عربستان سعودی تقاضای تابعیت را نمود که    1977در سال  

 .تقاضای او برآورده گردید و برایش تابعیت عربستان داده شد

ت و اعالم جمهوریت در افغانستان توسط  صبغت هللا مجددی از سقوط سلطن

 دشمن دیرینه اش محمد داود سخت متاثر گشت. طوریکه از البالی اسناد  
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تحقیقات مولوی فیضانی بر می آید که در منطقه پل خشتی کابل کتابخانه  

  .گروپ نظامی مخفی را رهبری میکردشخصی داشت، صبغت هللا مجددی  

ثور انقالب  از  نجات  1977بعد  برای  ملی  جبهه  مجددی  هللا  صبغت   ،

افغانستان را تاسیس کرد و طوریکه خودش ادعا دارد، نخستین کسی بود  

نیروهای تنظیم   بگونه کُل  که جهاد را علیه ملحدین در کابل، اعالم نمود.  

بایل پشتون و همچنان در والیات  نجات ملی در نوارمرزی یعنی مناطق ق 

قندز، فاریاب و تخار فعالیت داشتند که تعداد نیروهای او به پانزده هزار  

 .نفر میرسید

از افغانستان خارج شد،    1989بعد از آنکه ارتش اتحاد شوروی در سال  

صبغت هللا مجددی بحیث رئیس حکومت مجاهدین در پشاور قرار گرفت.  

وطن، بزودی از هم پاشید، زیرا نتوانست مورد حمایت  این حکومت جالی  

 .کشورهای خارج و بعضی از تنظیم های مسلح مجاهدین قرارگیرد

انتقال قدرت در اپریل سال   به مجاهدین صورت گرفت،   1992زمانیکه 

دولت   تشکیل  از  مجددی  شد.  تعین  اسالمی  دولت  ممثل  بحیث  مجددی 

میکند.   طرفداری  افغانستان  در  ملی  اسالمی  نجات  جبهه  برنامه  در 

 افغانستان»که رهبری آنرا بدست دارد«، گفته شده است:  

"مرام جبهه عبارت از ایجاد حکومت اسالمی برمبنای عدالت، برابری و  

تامین آزادی های فردی  ، پیروی از شورا در جریان پیش برد امور کشور

 و اجتماعی مطابق به اساسات دین مقدس اسالم.  
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ی نظام مطلقه، دکتاتوری فردی و یا حزبی میباشد. جبهه  دجدمجبهه مخالف  

از حل   و  است  تمام کشورهای همسایه  با  حسنه  مناسبات  تامین  طرفدار 

 ."منازعات که بین آنها بنابر دالیلی بین آنها موجود باشد حمایت میکند

اتنیکی، مذهبی، سیاسی و اوضاع نظامی افغانستان،    با درنظرداشت بافت

باید گفت که صبغت هللا مجددی بمثابه رئیس دولت، دارای صفات خیلی  

وی و خانواده اش    اقتدارونفوذضعیف هم بود که عبارت از : محدود بودن  

رقابت نادرست این  ، زیرا  قابل لمس بود  از مناطق کشوربرخی  در    تنها  

آنها درمیان  مرجعیت دیگر سبب کاستی گسترش ده های ، با خانواخانواده 

 مردم شده بود .  

نیروهای متشکل قوی نظامی در کنترول خود نداشت و  صبعت هللا مجددی  

درکشورکثیراالقوام افغانستان، پایگاه    : خانواده مجددی   از همه مهم تر اینکه 

ندارد که باالی آن اتکا کند. هم تباران عرب او برعالوه  وپشتگرمی قومی 

افغانستان، در پاکستان، عربستان سعودی، عراق، هند و سایر کشورهای  

 .زندگی دارندتیت وپاشان دیگر 

، دوره کار مجددی بحیث ممثل دولت بعد از  1992جون سال    28بتاریخ  

شد  او  جانشین  ربانی  الدین  برهان  و  یافت  پایان  ماه  اما صبغت هللا  دو   .

 .مجددی بحیث عضو شورای جهادی باقیماند

مجددی در بخش فلسفه اسالمی از شهرت بسزائی در کشورهای اسالمی  

 فرانسهای اسالمی در  نبرخوردار است و از اینرو در بسی جلسات و ک 
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  در سالهای   ، انگلستان1973، لیبیا در سال  1972عربستان سعودی در سال  

و   1979، کاگاره  1978، ایاالت متحده امریکا  1979و    1977و  1976

 .اشتراک نموده است کشورهادیگر

اشد. او  صبغت هللا مجددی یکی از ثروت مندترین شخص در افغانستان میب 

باغ انگور    32هکتار زمین در کوهدامن،    1818قبل از انقالب در حدود  

پرداخت    8و   آسیاب داشت. در دوران ظاهرشاه، صبغت هللا مجددی از 

خانواده در خدمت او قرار داشت که همه از خدمات    95مالیات معاف بود.  

اط  عسکری معاف بودند. هرگونه مسایلی که به خانواده های مذکور ارتب

میگرفت بشمول حقوقی، جنائی، تنها توسط صبغت هللا مجددی شخصا حل  

 میشد.  

انتقاالتی    1983قرارمعلومات مجددی در سال   شرکتی را بنام " شرکت 

هزار دالر درپاکستان ایجاد کرد و صدها هزار دالر    750مجددی" بسرمایه  

 .  در " بانک عرب" در زوریخ بحساب خود دارد
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  :منابع ومآخذ
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بر »خاطرات سیاسی« محمد صادق مجددی نوشته  ــ    1 انتقادی  نگاهی 

 جریده کابل پرس در وبگاه پندار نو 

)ــ    ــ2

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2009/07/090

712_ram_profile_mojadadi  ) 

، اثر سیلینکین    ترجمه از کتاب " افغانستان : کشور، جامعه و مردم آنــ    3

ف کیف    ، ".م.  المللی  بین  دانشگاه  استاد   : عبدالخالق  داکتر  ــ  مترجم 

     وهمکارعلمی اکادمی علوم اوکراین

های جاسوسی استعمار بریتانیا در کشورما  مختصر به نقش شبکه نظر  ــ    4

بین دانشگاه  داکتر عبدالخالق استاد  المللی کیف و همکار  نوشته و ترجمه 

 علمی آکادمی علوم اوکراین در وبگاه آریائی 

 ــ میر غالم محمد غبار ، افغانستان درمسیر تاریخ 5

 ــ عبدالحی حبیبی، تاریخ مختصر افغانستان  6

 ــ روشان، دو ریشک درنقش مجاهد و درخدمت امپریالسم 7
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     ــ باند اخوانیها، چاپ کابل 8

ها پیش آهنگ دشمنان مردم افغانستان نوشته فرشته حضرتی  مجددی ــ    9

 در وبگاه کابل پرس 

 جلد  12ــ دایره المعارف شوروی در  10

 دایره المعارف اسالم  ــ  11

 تاریخ افغانستان، دانشگاه اندیشه ــ  12

 شاپوشنیکوف، ادیان کشورهای غرب آسیا   ــ  13

 ــ سپولنیکوف، افغانستان  14
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 بخش دوم : 

شاه   یمل یخود فرمان خیازتاریی آموزه هاــ  ششمقسمت 

 کلکانی هللا بیحب

 2014دسامبر   14

 

مبنی برشناخت       لنـــدن،   ییاروپــاکنفـــرانس  " متن نوشته این قلم در 

 "معـاصر افغانستان ـخی تارجایگاه شاه حبیب هللا کلکانی در 

 خداوند نورو خداوند مهر ،      بنام خداوند جان وخرد 
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 اول : پیدایی شخصیت تاریخی شاه حبیب هللا : 

میالدی . در والیت کابل  1890شاه حبیب هللا کلکانی تاجیک تبار درسال  

خدمت زیر بیرق    1922الی    1920شهرستان کلکان تولد گردید. وازسال  

به دورۀ دوم خدمت جلب گردید ودر سرکوبی    1924را انجام داد. ودر سال  

شورش جنگ منگل سهم فعال گرفت ، وهمچنان به کمک مولوی عبدالحی  

تاجیکان  پنجشیر ملی  مقاوم  های  گروه  پهلوی  در  به شهردوشنبه رفته  ی 

 علیه دولت شوروی سابق به مجاهدت پرداخت .   

م. رهبری نیروهای مقاومت مردم    1928تا     1926حبیب هللا ازسالهای  

شمالی علیه دولت امانی را بعهده داشت. که در این روند مبارزه و مقاومت  

یروهای مقاوم مردم شمالی از در  مفاهمه  ، دولت مجبورشد که در برابر ن 

 .  ومصالحه پیش آید  

 1928" براثر یک توافق نامه ای رسمی میان ایشان ونماینده دولت در سال  

از جانب شاه امــــان هللا ، به حبیب هللا خان رتبه ژنرالی اعطا گردید  .  

اد و دو  عالوه براین براساس سه فرمان شاه امـــان هللا به حبیب هللا هشت

 (  1)  بور با مقدار کافی کارتوس)مرمی(  داده شد." 303میل تفنگ 

بر اثرخود ایستایی  و خود ارادیت ، جنبش مقاومت مردم شمالی برهبری  

سرنگون   1929حبیب هللا خان ، ســــــرانجام دولت امانی را در جنوری  

 نمودند  .   
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شتاب زدگی  در تحقق راهکار های مدنی دولت امان هللا که متناسب به  

پذیرش سطح آگهی شعور اجتماعی جامعه نبود ازیکسو ، تطبیق مالیات  

سنگین ، فقر و تهی دستی وانشقاق وچند گانی قومی ، عدم قانونیت وتراکم  

م آمیخته ای اجتماعی وده ها انگیزه درون کوفته ناشی از  انواع مظالم دره

حاکمیت مطلقه نظام تک قومی ومستبد  ، ازسوی دیگر ، همه دست بدست  

هم داده  اثرات أسف باری را در حیات اجتماعی مردم این سرزمین بوجود  

 آورده بود . 

  

 یت هللاشاه امان هللا خان                          شاه عنا           

نیروهای   وتحرک  شورش  انگیزه  باعث  درکل  اجتماعی  ناخرسندی  این 

 اپوزیسیون یا مخالف در سراسر کشورگردید .  
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  1924ازجمله قیام مالعبدهللا گردیزی مشهوربه » مالی لنگ « درمارچ  

 میالدی .   1927میالدی . ، قیام مردم شینوار وخوگیانی در 

 

 مالعبدهللا گردیزی

حبیب  میالدی بقیادت    1928باالخره  قیام مردم شمالی در نوامبر و دسامبر  

هللا مشهور به خادم دین رسول هللا بود، که پایه های حاکمیت دولت امانی  

   زوال وسرنگونی آن گردید .   سببلرزان و شکننده ساخت و  را
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م.    1929جنوری سال    17در هنگام تسخیر کابل ، شاه حبیب هللا بتاریخ   

واعضای دولت امانی  ، بیعت نامه  برادر امان هللا خان    عنایت هللاشاه  از  

حکومت قانونی  وبصورت  انتقال  پذیرفت.  شاهی    را  برتخت  رسمی 

 زد.     تکیه افغانستان 

پس اززوال حکمروایی شاهنشاهی دود مان غوریان تاجیک تبار  در سال  

میالدی ، حبیب هللا خان اولین شاه تاجیک تباراست که پس ازگذشت    1215

  سال حاکمیت پشتونها  یواند 182سال حکمروایی دود مان تُرکان و  532

دیگر به  )افغان ( در سرزمین آریان و خراسان )افغانستان ( بوده  که بار  

 1929اکتوبر    13جنوری  الی    17سروری تخت شاهی می نشیند . واز  

 افغانستان خدمت می نماید .خراسان ــ  بصفت شاه  یالدی  م

 

 دوم : پیدایی وزوال حاکمیت شاه حبیب هللا :  

شاه حبیب هللا پیش ازاینکه حکومت امان هللا را سرنگون سازد   ، نادر 

نهانی با سفیروقونسل بریتانیا جهت تعویض  خان در پاریس درچند مالقات پ

حکومت امانی وبعداً حکومت شاه حبیب هللا ، موفق به گزینه های مقدماتی  

 دریافت حمایت سیاسی ونظامی دولت بریتانیا گردیده بود. 

برادران   با  بیدرنگ  نادر خان   ، کلکانی  حبیب هللا  بقدرت رسیدن شاه  با 

م. ازفرانسه به   1929فبروری  23خویش هاشم خان وشاولی خان بتاریخ 

های   ازملیشه  سپاهی  افغانستان  ــ  ودرمرزخراسان  آمدند  برتانوی  هند 

 تجهیز کردند ومجالی به آوردن تغییر در    پشتون افغان را سرحدی را 
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نداند . وجنگ میان    کلکانی ساختار نظام به حکومت نوبنیاد شاه حبیب هللا  

  شدت  نیرو های ملیشه ای سرحدی نادر خان و نیروهای نظامی حکومت با  

 . ازجمله: تمام آغاز شد 

ــ    پتان  ی سرحدنیرو های  هزار  ست یدرگرفت ب  یکه درغزن  یجنگ ...    "

   .  که با نادر آمده بودند کشته شدند اما نتوانستند غزنه را تصرف کنند افغان

داده شد    خان  از طرف نادر  انیبام  یهاکه به هزاره   یهااما بنا به وعده

  ی نی را مجبور به عقب نشوی  بردند و    ورشی  هللا  بیها از عقب به حب هزاره

 کردند.  کابلبه 

پس  کرد.  ریکابل را تسخ بیترت نیو به همی غزنبا این شیوه والیت نادر 

که   فیجلد قرآن شر ک یرا با محمد صادق مجددی «  ، »  کابل ریاز تسخ

هللا از جانب خود مهر و دست خط نموده    بیدادن عفو حب  نیق ی  ینادربرا

به قرآن  کلکانی عیار خراسان زمین ،  هللا    ب یبحشاه بود نزد او فرستاد و  

 وارد کابل شد.   ارانشیتن از  ستی احترام گذاشته، با ب فیشر

نادرخان   اخالقی ودیپلوماسی  اما  نورم های  بدوراز رعایت    ی ببرخالف 

  ختن یبه دار آو   خود، حکم    قول وقرارنموده و خالف    فیبه قرآن شر  یحرمت

 .  را صادر کرد   ارانش یو  کلکانی هللا  ب یحبشاه 

 ی مرز  رونیب  یها)افغان(    پتان  میالدی بوسیله  1929اکتوبر    13بتاریخ  

 ( 2") شدند.  ختهیبه دار آو سپسباران و ریت
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چون نادر خان وولی نعمت اش بریتانیایی وقت خوب می دانستند که شاه  

از تبار وخون جمشید و کیومرث ، کاوه وکیقباد ،    کلکانی  حبیب هللا شاه  

بومسلم خراسانی ویعقوب لیث صفار ، اسماعیل سامانی  کوروش بزرگ ، ا

، فردوسی بزرگ و موالنای بزرگ است . واین را هم درک می کردند که  

با استقرارحاکمیت شاه حبیب هللا ، فرهنگ بومی سرزمین آریان ــ خراسان  

بار دیگر جای تاریخی خود را احراز می کند ودست آزمند بیگانگان را  

ن خویش  کوتاه می سازد وبستر خود فرمانی ملی ،  برای همیش از میه

ایجاد می  را  دوستی و همبستگی ملی را میان شهروندان این میهن باستانی 

 نماید .   

خان   نادر  جانب  از  کردن  تنفس  شانس  که  بود  اندیشه  ازین  پیروی  به 

ووحامیان برتانوی اش برای ادامه حیات حاکمیت سیاسی شاه حبیب هللا داده  

 کومتش را در هنگام تولد شدن خفه نمودند .  نشد. وح

برای شناسی بیشترمسئله ، که چرا؟ بریتانیای وقت وخاندان آل یحاخان از  

رهبری  شاه حبیب هللا هراس داشتند . در این مفهوم نهفته است که نیاکان  

شاه حبیب هللا  بومی ترین ملیت در سر زمین آریان ــ خراسان می باشند  

زارهشتصد سال و اندی سروری این مرزبوم رابعهده داشته   که پیش از پنچه

می   نیاکان  تاریخ  های  دوره  بشرح حکمروایی  ایجاز  بگونه  اینک   ، اند 

 پردازیم :  
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 ارسها و کُرد ها  : پاول ــ شاهنشاهی پیشدادیان بلخ اجداد تاجیکان 

 حکمروایی دوهزار و پانصد و پنجاه و شش سال  (  ) دوران

 

 :وکُردهاارسها پدوم : شاهنشاهی کیانیان بلخ اجداد تاجیکان و

 )دوران حکمروایی حدود سیصد و اندی سال( 

 

 سوم : شاهنشاهی هخامنشی ها اجداد تاجیکان و پارسها وکُردها

 سال (   220)دوران حکمروایی 

 

 چهارم : شاهنشاهی اشکانیان اجداد تاجیکان و پارسها وکُردها 

 سال (  476)دوران حکمروایی 

 

 پنجم : شاهنشاهی ساسانیان اجداد تاجیکان ، پارسها وکُردها 

 ( سال 427دوران حکمروایی )
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 اد تاجیکان و پارسها وکُردها: شاهنشاهی کوشانیان ، اجد ششم  

 سال (   315)دوران حکمروایی 

 : پادشاهی طاهریان ، اجداد تاجیکان و پارسها وکُردهاهفتم 

 سال (   52) دوران حکمروایی 

 : شاهنشاهی صفاریان ، اجداد تاجیکان و پارسها وکُردها  هشتم 

 سال (  141)دوران حکمروایی 

 : شاهنشاهی سامانیان ، اجداد تاجیکان و پارسها وکُردها  نهم 

 سال (  185)دوران حکمروایی  

 نهم : شاهنشاهی غوریان ، اجداد تاجیکان و پارسها وکُردها

 (  در خراسان زمین سال  67)دوران حکمروایی 

 دهم ــ شاهنشاهی صفوی ها اجداد تاجیکان وپارسها وکُردها  

دوران حکمروایی   جنوب غربی  سا  235)  امروزی وبخش  ایران  در  ل 

پاکستان امروزی وبخش بزرگ افغانستان امروزی ، وبخشهای از عراق  

، ترکیه ، ترکمنستان ، وآذر بایجان ، گرجستان وارمنستان امروزی بوده 

 است . (  
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 سوم : کنه اهریمنی حاکمیت تک صدایی در افغانستان : 

نادر خان بعد از قتل شاه حبیب هللا ویارانش پایه های قدرت و حاکمیت   

تک صدایی نظام مطلقه شاهی همچو پار را مستحکم تر ساخت  . جهت  

سرکوب وشکستن غرور ومطیع ساختن مردم ، توانست جنگ و خشم و  

د . وبه یاری گروه های مهاجم سرحدی  خشونت و تعرض وتصاحب آفرین

 ودیگری به سال    یالدی م 1929خود ، دو بار یکی به سال افغانی پشتونی 

 

 محمد گل مهمند  

 بسرکردگی محمد گل مهمند تحت نام این شعار: یالدی  م 1930

بی باکانه مردم شمالی را قتل عام کردند   " سراش ازمن ومالش ازشما " 

چنانیکه امروز همان کار را با مردم  اموسی شدند.  ومرتکب بیشمارجنایت  ن

 غیور والیت پنجشیر وشمالی روا می دارند .  
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میالدی تا   1747با بقدرت رسیدن افغانها در سرزمین خراسان از سالهای  

سال دارای نظام های سیاسی ای بوده که    267کنون کشور ما در دوران  

درآن قـــــــدرت وحاکمیت  دولتی ) قوه مقننه ، قوه قضائیه ، قوه اجرائیه  

دست یک فرد قرار داشته است. که وی زیر نام :  شاه ، امیر    ( پیوسته در

، رئیس جمهوری والغیر هرچه دلش خواسته اراده کرده ، تصمیم گرفته  

 ، عمل نموده   .  

، پیشرفت  کشور از رشد و تکامل    تک تازی ،  براثراستمرار چنین سیاست  

  ، زموترقی  مدت  این  ودر   . ماند  باز  واقعی  همگرایی  و  ان  همزیستی 

میلیونها انسان بیگناه هم میهن ما ، قربانی سیاست های ضد انسانی این  

 حکام خود سر و وابسته بغیر ، گردیدند.  

تک   حکومات  که  آموزیم  کشورمی  تاریخی  و    روازتجارب  وتک صدا 

مطلق عنان در جریان حکمروایی شان ، فقط تعرض و غصب نمودند ،   

یک  ه  ویختند ، قتل و کشتار کردند. وبتشنج آفریدند ، خون ریختند  ، بدار آ

کلمه ثبات وامنیت را در جامعه از ریشه خشکانیدند . که این قتل وکشتار  

ها   گروه  و  اقوام  تمام  شامل  وبیش  کم   ، کل   در  ها  گرفتن  وقربانی 

 وشهروندان این کشورمی شود.  

به رهبری    امروز نیزچنین سیاست تک صدایی که  تداوم  برای جلوگیری از  

تاریخ را باری    رویداد هایجریان دارد ، بایست   د کرزی بدون تفاوت   حام

آموزه های عینی تاریخ  باتکیه به  با دیده باز وعقالنی بازشناسی کنیم . و

 طرح راهبردی سیاسی :  میتوانیم معاصر میهن مان 

" حل اساسی مسئله ملی در افغانستان"  را پیشکش نمائیم . و با دل وجان   

 نمودن این طرح انسانی ، گام عملی بدون هراس برداریم.    در راه عملی
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 :  "  (3) چهارم :" حل اساسی مسئله ملی در افغانستان

" حل اساسی  به تأسی از آموزۀ مؤلفه های ساختاری حاکمیت مردم ساالر ،

ای اهـــــــداف سیاسی ، انسانی وحقوقی می  مسئله ملی در افغانستان " دار

 باشد .  

وعبارت اند از : واپسگیری آن ارزشهای هویت فرهنگی وتاریخی وملی  

سرزمین خورشید است که در روند سده های اخیربوسیله حاکمان ستمگستر  

، از جای تاریخی و بومی اش  بیجا شده وباید دوباره  افغان  وابسته بغیر

 د.   بسر جایش آورده شو

جایش    به تا زمانیکه این خشت های ارزشمند تاریخی بیجا شده ــ دوباره  

سفت نگردد ، هیچگاه دیوار های واقعی صلح وآزادی و همبستگی ملی با  

 این مهندسی های اهریمنی  تعمیر نخواهد شد.  

خراسانی   پارچه  یک  ملت  ایجاد  تاریخی  سند  این  مرام  امر  واقعیت  در 

تاریخی وفرهنگی وعلمی حوزه تمدنی خراسان    برمبنای ارزشهای عینی

سیاسی    راهبرد  .این  ماست  کشور  کنونی  سیاسی  درجغرافیایی   ، بزرگ 

مولد همبستگی ، عدالت اجتماعی ، صلح و آزادی  می باشد. وآن ارزشــــها  

 بترتیب در مؤلفه های زیر متجلی می گردد .: 
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 اول ــ استقرارهویت ملی : 

 که شامل دونگرش :  

 ـ تغییرنام افغانستان به خراسان مدخلی دراه صلح جاویدان ؛  1

 ـ تسجیل زبان فارسی در قانون اساسی بمنزلت زبان تفاهم ملی .  2

 

 دوم ــ استقرارامنیت ملی :  

 شامل دو نگرش :  

ــ شناسایی خط دیورند بمنزلت مرزمشترک بین المللی میان افغانستان و    1

 پاکستان .  

تشکیالتی قواعد واصول رزمی  خدماتی و ـ تغییر اساسی در تمام اساسات    2

 و دفاعی قوای مسلح افغانستان . 

 

 سوم ــ استقرارحقوق ملی : 

 شامل ارزشهای :  

ـ استقرار نظام پارلمانی وانتخابی بودن تمام ارگانهای محلی قدرت وادارۀ    1

 دولتی،  
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برـ    2 اساسی  قانون  مردم  تغییر  حاکمیت  شده   پذیرفته  ارزشهای  مبنای 

 ساالر، 

همه پذیر  شهروندی  های  توزیع شناسنامه  وسرشماری دقیق نفوس  ـ انجام    3

   خراسانی 

ـ حق متعادل ملکیت بر زمین وحق متعادل مشارکت در حاکمیت سیاسی    4

این   وده ها مؤلفه های سیاسی وحقوقی دیگریکه صیانت و خوشبختی  ، 

 انسان شهروند کشور ما را ضمانت قانونی می نماید.  
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 منابع ومآخذ  

ــ   ــــــــــــــــــ

ـ رجوع شود به کتاب " حبیب هللا کلکانی مردی در حریق تاریخ " ،    1

 .   77نویسنده : دکتور خلیل هللا وداد »بارش « ، ص 

 ـ رجوع شود به " دانشنامه آزاد " بخش : نادر شاه .  2

ـ نوت : جهت معلومات بیشتر راجع بتوجیه علمی و تاریخی و سیاسی    3

میتوانید این سند علمی را    " راهبرد حل اساسی مسئله ملی در افغانستان " 

آریان وسایر تارنماهایی فارسی   تارنمای سرزمین  بگونه پی دی اف در 

 زبان دریافت نمائید .   
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 بخش دوم : 

 گردد یشر م یدر پ  یحامد کرزــ  هفتم قسمت  

 2014دسامبر  19

 

 حامد کرزی درمورد زبان فارسی آقایجواب گفتار ویدویی به 

پاکستانی بنام خان   پشتون  نویسنده  از یک  کرزی در یک مراسم رسمی 

که   گفته  می  وی  که  کند  می  قول  نقل  اچکزایی  عبدالصمدخان 

استفاده   فارسی  از زبان  میتوانید  پشتو هرچه  های زبان  درگفتاروسروده 

   بیشتر نمائید.  
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این سخن بجا ! زیرا زبان پشتو از زبان فارسی مشتق شده است. ونیاز به  

 گرفتن واژه های بیشتر ازگنجینۀ فرهنگی زبان فارسی دارد.

خود  ی در سیزده سال حاکمیت اش این کار را  اما با تأسف که حامد کرز

نکرد بلکه  تا که توانست بی شرمانه به زبان فارسی خیانت کرد وبه آن  

 زیان رساند  .  

  ، کودکانه  خیلی  فارسی  زبان  مورد  در  کرزی  حامد  ایلی  های  اندیشه 

 ناآگاهانه وکینه توزانه است.  

ن ، زبان دوم جهان وی خود می داند که زبان فارسی زبان اول عرفان جها

  ، واسپانوی  انگلیسی  زبانهای  وزن  هم  جهانی  دانش  مقیاس  ودر  اسالم 

 فرانسوی وآلمانی ... می باشد.   

  ، گانه  بچه  نگرش  ،  حامد  بااین  خریدگی  های  واژه  خواهد  می  کرزی 

 ساختگی گویش محلی پشتو همچو : 

سارنوال را به دادستان  پوهنتون را به دانشگاه ، پوهنزی را به دانشکده ، 

وده ها واژه دیگر را ،  با زبان فارسی جهانی    ، ولسوالی را به شهرستان ،

 امتزاج دهد .  

این هدف   میان  در  که  اند  آگاه  زبانان خوب  کرزی وسایر  حامد  فارسی 

پشتو یک   با گویش  پشتون در مسئله امتزاج زبان فارسی  افغان  رهبران 

 .  رویکردسیاسی پیچانیده شده است 
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سال اخیر    100اینست که با تحقق این برنامه شرم آورقبیله  ، در فرآیند  

شهروندان   با  نتوانند  افغانستان  زبانان  زبان  فارسی  ایران  فارسی 

 وتاجیکستان وازبکستان بدون ترجمان به زبان فارسی گفتگو نمایند .  

آینده زبان فارسی در    این نیت بد  تمام رهبران پشتون در قبال سرنوشت 

این رهبران ایلی قبیله میخواهند بااجرا کردن این    افغانستان می باشد . زیرا 

تاریخی   ازمتون  را  زبانان  وپارسی  پارسیان  آینده  نسل  سیاسی  راهکار 

هره  وفرهنگی زبان فارسی که هویت نیاکان ایشان را تشکیل می دهد بی ب

 سازند .  

پیدایی زبان مبارک   مهدبرآمد (  خورشید  خراسان )باید تذکرداد که سرزمین  

پارسی است. اگرداشت که هرمهاجم زبان خودرا در این سرزمین نهادینه  

 می ساخت اکنون ما همه به زبان عربی سخن می گفتیم.  

ونخ  کرد  وبسمت همجوشی حرکت  بیآموخت  باید  ما  تاریخ سرزمین  از 

تفاهم ملی است. وبه رشد  همجوش ، زبان  پارسی  ی مردم ما همین زبان 

 وتکامل آن تالش ورزید . واز پشت سر خائنانه آنرا خنجر نباید زد.   

زبان    ، اندیشی  وشفاف  معرفت  زبان   ، وادب  علم  زبان   : فارسی  زبان 

شعروزبان صلح وصفا ، زبان محبت ودوستی ، زبان حرمت ونجابت ،  

  الل زبان همبستگی وهمجوشی ، زبان آزادی واستقزبان عشق وصداقت ، 

، زبان صلح وآشتی ، زبان خود ارادیت و ابرازوجود ، زبان حق خواهی  

 . و حق بینی ، زبان دگردوستی ونوع پروری است
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فارسی زبانان جهان خواستار   ماازهمهٔ هم میهنان گرامی کشور وازتمام 

درراه   این زبنگهداری  همکاری مشترک  وتکامل  ان  ــــــپاکیزگی ورشد 

 هستیم .  

 که می شود زبان فارسی را ازلوث مردار لغات نامأنوس وغیر  بهروسیلهٔ 

دانشرای  متعارف پاک کرد. نگذاشت که چهرۀ پاک وبی غش این زبان  

کلمات   با ورود  ساله  اهریمنچندین هزار  مبتذل  ،    یازجنس  و  ساختگی 

 بیگانه ، چیچکی شود.  

ناموس وشرف وحیثیت  دفاع از  اززبان وفرهنگ درحقیقت معنای    دفاع 

  . وقار وعزت ملی مارا افاده می کند

ب کشورما  درک  ـــــمردم  اخ  درست ا  احساس  با  حق    نگهداری از  القی و 

جاویدانه  ،  اجتماعی    زیست و فرهنگی زبان فارسی در  دانشی    ــ سیاسی  

کنند دفاع   ،  کوچکترین   . می  دیگر    تغافل  سال  ها  ده  دقتی  وبی  اهمال 

 باید کرد.  را قبولقوم دهشت وجنایت فرمانبرداری 

با  تنها  جایکه ابراز حق خواهی نیست ، آنجا حق وحقوق وجود ندارد .  

خودرا  زبانی وفرهنگی  عقل واراده خلل ناپذیروصلح آمیز میتوان حقوق  

 .   نهادینه ساخت 
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 بخش دوم :

 م  ــ کندز را از اهریمنان آزاد کنیدتشهقسمت  

 2015سپتمبر  29

 

پیشدادیان بلخ باستان )اجداد  ، شاه  کندزشهریست که بوسیله جمشید پادشاه  

پیشدادی  آباد شده وپای تخت فریدون پادشاه  تاجیکان وپارسها وکُرد ها (  

 نیز بوده است .  
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ولی این شهر تاریخی نیاکان ما دیروز با یک برنامه از قبل ترتیب شده  

ــ دولت اوغانی   غنی  اشرف  بوسیله رهبران وحاکمان اردو ، امنیت وداخلهـ 

 به نیروهای طالبان تسلیم داده شد .  

نت ملی به میهن را افاده می  از دید قانون این عمل خود فروشانه حکم خیا

  .کند . باید عاملین آن به پنجه قانون سپرده شود

افتیدن کندزبه دست طالبان ! این سربازان کور سرمایه جهانی وشؤونیزم  

قبیله اوغان ، در حقیقت ادامه تحقق سیاست پشتونیزه سازی نظام در کل  

 . می باشدکشور

اندیشه های کذایی وانتز باید از حصار  بافته وذهنی خویش  ما  اعی خود 

بیرون برایم . درک کنیم که امروزساختارسیاسی تک محور شؤونیزم قبیله  

رهبری    ، طالبان  مسلح  های  ونیرو  جهانی  سرمایه  های  نهاد  کمک  به 

  . فرهنگ ، اقتصاد وسیاست دولت را غضب نموده اند

دوم  وبااین امکانات دست داشته برنامه های پیشکش شده سیاست " سقایی  

  ." را با سرعت هرچه تمام تر در کشور تطبیق می نمایند

برای جلوگیری ازتشدید خشم وخشونت و ادامه تحویل دهی سایر والیات  

به نیروهای اهریمن جنون وجنایت طالبان ، در قدم نخست باید مجلس نمایند  

گان ومردم در سرتاسرکشور با زور وفشارابراز وجود نمایند ، و وزرای  

دولتی ، داخله ، سرپرست وزارت دفاع و رئیس شورای امنیت را  امنیت  

 جبراً به استعفاء سوق دهند . وبه عوض آنها رهبری و مدیریت دفاعی  
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کشور مان را به دستان افراد پاکیزۀ غیر وابسته ، میهن دوست وبومی این  

 .ندسرزمین بسپار

وبه   شوند  نمایندگان حاضر  مجلس  در  هردو  وعبدهللا  غنی  اشرف  وبعداً 

نمایندگان مردم کنه سیاست امنیت داخلی و خارجی دولت وحکومت خویش  

را شرحه دهند وراجع به مشارکت کارمندان بومی این سرزمین در ساختار  

 . رهبری حاکمیت وقدرت دولتی مشورت همه جانبه نمایند 
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 بخش دوم : 

 ــ افشره ای از درسهای تاریخی قیام  نهم قسمت 

 ابومسلم خراسانی 

 2016مارچ 

 

 "آموزش دیروز ، راهکار امروز وفردا را روشن می کند "

در قــــریه  یالدی  م  720ابومسلم عبدالرحمان حسن تاجیک ایرانی در سال  

 خراسان متولد گردید . اوشخص تحصیل کرده بود  (سپید دژ )سفیــــــدنج 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  195                                                          کج بنشین راست بگو

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، زبان وادب عرب را خوب میدانست. شخص مشهور، ثابت قدم وبا اراده  

، زبانش فصیح وقلبش قوی بود . در سختی ها وکامیابی ها زندگی اندوه  

 ومسرت خود را نشان نمیداد .  

، اوماهیت    19در   به صحنه سیاست گذاشت  قدم  استبدادی دولت  سالگی 

شیون وناله های توده های    ،   ستمگسترامویان عرب را خوب می شناخت 

میلیونی خراسانیان ایرانی رابا گوش شنوای احساس اخالقی خود می شنید.  

وبا دیدۀ بصیرت عقالنی می اندیشید که تا چه اندازه مردم ازوالیان وحاکمان  

وعذاتبارعرب  گسترجباروستم بودند  آمده  ستوه  وبه  کشیدند  می  ستم  ب 

 . گوشت وپوست خود حس میکرد بارا ــــآنان   گری دادــــــوبی

نیروهای  درآن هنگام خراسانیانی که هنوزاسالم نه آورده بودند از تجاوزات  

وتاراج دارایی خود بجان رسیده بودند .  عربی  و بیم دولت    رزمی عرب  

وترس  وآنانیکه   کرده  اسالم  بجبر  قبول  تبعرا  از  محرومیت بودند  یض 

ایرانی ها یعنی  شهروندان غیرعرب  )برتری جویی عرب برعجم   شامل 

وهمچنان از سنگینی مالیات ومظالم عمال اموی متنفر    (  تاجیکان وپارسها  

 . وبیزار بودند 

همان روزگار سیاه وخواست مردم  اوضاع سیاسی ویژه  ابومسلم با درک  

انهدام   ووسایل  راه   ، عباسی  رهبران  نیت  با ُحسن  درهمسویی   ، خویش 

امویان   جهان  تازی  شاهنشاهی  مسلمانان  پشتیبانی  واز  کرد  جستجو  را 

 ووارثان ستمدیده خیل وتبار پیامبراسالم برخوردارشد .  
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م. به کوفه سفر کرد وبا ابـــــــراهیـــــم پســـــر    741بدین اساس به سال  

مالقات کرد وتوافقاتی را به امضا    (  امام متوفای عباسیان    )امام محمد  

 رسانید .  

امیر را  خودش  خراسان  به  برگشت  از  پس  خراسانی    خراسان ابومسلم 

از   بسیاری  مردم  توانست  او  کرد.  معرفی  عباس  بنی  ها    الیهوطرفدار 

ومحروم عالقه های هرات ، فوشنگ ، بادغیس ،    خشنود نا مختلف  واقشار

چغانیان تخارستان ،  ،  مرو ، مرغاب ، نسا ابیورد ، توس ، سرخس ، بلخ 

غور، ختالن ، کش ، نسفو وغیره را درحدود صد هزارسپاه سوار وپیاده  

 ور خود جمع کند .  را بد

  746هجری مساوی به    129ســـــرانجام ابومسلم در پنجم رمضان ســــال  

پرچم سیاهی را برافراشت ، خود لباس سیاه پوشید    «  مرو    »    در  میالدی  

خلفای   خلع  جو  وجنگ  خواه  آزادی  دواطلبان  از  نفر  هزاران  بین  ودر 

بیدادگراموی را ازسلطنت و نصب عباسیان را به خالفت اسالمی اعالم  

   . کرد وخودش را شهنشاه خراسان خواند 
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 درفش آزادی خواهی ابومسلم خراسانی 

(  تمام    ی الدیم    747ـ    748   ی قوت دست داشته در)م  نیابومسلم با ا 

. وفــــارس    دینجات بخش   یامو   ۀادار  یرگیرا ازچ  یخراسان اسالم  اتیوال 

امو دولت  طرفداران  از  سال   یرا  در   . کرد  به    یالدیم  752پاک 

را شکست داد  .    «    اد یز»  بنام     یـــــوکرد وحاکم  امــ  اتیماورالنهرسوق

و ابومسلم  خود   د یگرد لیتشک یدولت بزرگ خراسان کی  ب یترت نیوبه ا

 در رأس آن قرارگرفت .  
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كــــه منجر   یدیسپاه ابومسلم پس ازگذشتن ازفرات و شركت در جنگ شد 

فتح   زیشد توانست كوفه  را ن  «   شبیب الطائي بن قحطبه  » به كشته شدن 

 كند.  

، دركوفه ابوالعباس    ی قدرت ابومسلم خراسان  هیرسایاوقات در ز  نیدرهم

  ی حكومت متعصب امو ق یطر نیامام  انتخاب شد و به ا  ی نیسفاح به جانش 

   .دی عربها  بر لبه پرتگاه فنا رس

 

 سکه ضرب شده با نام ابومسلم 
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  ی بلعم  خی، از کتاب تار  نیمسلم  فهیاعالم خالفت ابوالعباس سفاح خل  صحنه

عباس و    یكار بن  تی فیاز ك  یامو  فهیكه مروان حمار بن محمد خل   یهنگام 

به جنگ آنان شتافت   م یعظ  ی خود با سپاه  افت یاطالع   ان یراسانخ  شرفت یپ

 به مقابله مروان فرستاد.   انیاز خراسان یسپاه بزرگ زیو ابوالعباس سفاح ن 

  ان یپا  انیخراسان   یروزیدر گرفت و با پ )زاب(  دولشکردرمنطقه    انینبرد م

جنگ کشته شد . ودولت    ن یدر ا  ی امو  فه ی ومروان حماربن محمد خل  افتی

 .   د یابوالعباس سفاح عرب به قدرت رس یبه رهبر انیعباس

در فکر برانداختن رهبران   انیبا خراسان  یهمکار  نیع  یاما رهبران عباس

 بودند.     گرانیهمچو ابومسلم وابوسلمه ود ی خراسان
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از    ی كوفه كشتند و سپس بـــــرا  ی كیدر نزد  سهی آنان ابتدا ابو سلمه را با دس

 بردن ابومسلم به تكاپو افتادند.    نیب

جنبش    یفکر  حیپشت پرده وتسل   ی خیتار  رویداد  شترازوقوع ی ب  ی جهت آگه

  ی مل  یخودفرمان  ی ایجهت اح   یمل  بخشیدرمبارزات آزاد  یروشنفکر  ینوپا

  ی رواجب پنداشته میــــــجامعه آزاد فارغ از ستم  ، ذکر مسائل ز  جادیوا

 شود :         

  ی ه سال و اندنُ شدن     یپس از سپر  یقتل ابومسلم خراسان  رنگین  نیآخر

  فه یسال ابوالعباس خل نیصورت گرفت . و درهم تشیحاکم یاز خودفرمان

ابو جعفر منصور به جانش گ  ات یبدرود ح    یعباس   ی و  ی نیفت وبرادرش 

 قرار گرفت.  

 

 ابو جعفر منصور
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حج آهنگ بازگشت به سمت    ارت یاز ز  س ساالر ابو مسلم پ  درآن زمان سپه

شد،    مناك یب   اریبس  د یمنصور رسابو جعفر  خبر به    نیخراسان كرد و چون ا

  یبه او كار  افتنی دانست كه اگر ابومسلم به خراسان برسد دست   یم  رایز

   دشوار خواهد بود.    اریبس

واگذار    ی مصر و شام را به و  تیبه او نوشت و گفت كه وال   ی پس نامه ا

كرده است تا او را از رفتن به سمت خراسان منصرف سازد، اما ابومسلم  

 ه داد.  نكرد و راه خراسان را ادام  یبه نامه منصور توجه

  فه ی نوشت و به او فرمان داد كه به خدمت خل  ینامه ا  گریمنصور بار د

  .برگردد اما ابومسلم باز هم از قبول فرمان او سر باز زد

  ی مشتمل بر وعده ها  گرید   یو نامه ا   دیباز دست از اصرار نكش   منصور

. سپس  فتاد یدرابومسلم موثر ن  زینامه ن  نیبه ابو مسلم فرستاد اما ا  اریبس

هاشم    یاز بزرگان بن  یو برخ  ی فرزند عل  یسیخود ع  یمنصور به عمو

و او را به اطاعت از    سندی از جانب خود به ابومسلم بنو  یگفت تا نامه ا

 دعوت كنند.   فه یامرخل

  د ی ابو حم»    به نام   ش یاز معتمدان خو  ی كین نامه را به دست  آ  » منصور «

مسلم فرستاد وبه او سفارش كرد تا در ابتدا با ابومسلم  ابو« نزد      یمرو رود

  د یكرد به او بگو  ی و مالطفت صحبت كند و اگر ابو مسلم نا فرمان  ی به نرم

ابو مسلم    ا یكشته شود و  ای تا  مد،خواهد آ ی كه منصور خود به جنگ با و

 بردارد.    انیرا از م
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.  ابو مسلم پس  دی كرد و در حلوان به خدمت ابومسلم رس  نیچن  زین  دیابو حم

« و   ثمی ابو نثر مالك بن ح  »  لهــــــاز جم  خود  ارانیاز مشاوره كامل با 

پاسخ داد كه به نزد  صاحب    «     ی مرو رود  د یابو حم» نیزک « به »  

 من به خدمت او نخواهم آمد.    ه و بگو ك دد خود برگر

ابوجعفرمنصور    ام ی شــــد پ  وسیما  ی از بازگشت و  دیكه ابو حم   یهنگام

منصور را    ز یآم  د یابو مسلم سخنان تهد  ی داد وقت  ی را بـــــه و  ی عباس  فه یخل

   كرد.   د یخود ترد  میشد و در تصم  مناكیب  دیشن

و به    ك یرــــابومسلم در خراسان به تح ب ینا «ابو داؤود»  زمان    نیدر هم

اگر    نكه یبر ا  یبه ابومسلم نوشت مبن  ینامه ا   یفه عباسیور منصور خل ـدست

  انیبود در عص  می ، نخواه  رما حاض  ی تو با ابو جعفر منصورآغاز جنگ كن

 .   م یبا تو همدست شو فه یبه خل

از در از    نیا  افتیپس  شد ومرتکب     وسیخراسان ما  ی ارینامه ابومسلم 

زندگ در  بزرگ  گردیخو  ی اشتباه  استقالل    د یش  افتادن  عقب  باعث  كه 

 .  دیقرن گرد كی به   کیتا نزد نیخراسان زم

با   گرید یو از سو  فهیخل دیبر اثر فشار و تهد   یسو كی كه از  یمعن نیبد

آثار خ  كه  با آنخود در خراسان، مجبور شد    بیاز جانب نا  انتیمشاهده 

  ی منع م  فهیخل او را از توجه به خدمت    وسته یخود كه پ  نیمشاور  حینصا

به سمت مدا بازگردد و  از راه خراسان    ی عباس  فهیخل  تختیپا   نیكردند، 

هنگام كند.  نزد  یحركت  به  بن  یگروه  دیرس  نیمدا   كیكه  با    یاز  هاشم 

  شگاه یبه پ   اریو را با حرمت بسفراوان از او استقبال كردند و ا  یشكوه

 ابوجعفر منصوربردند.    ی عباس فه یخل
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دستور    كیاز خادمان خود به نام عثمان بن نه   ی كیآنروز منصور به    یفردا

آماده   یرهایعرب بودند با شمش ینفر از سربازان كه همگ  داد كه با چهار

منصور سه بار دست بر دست زد    ی حاضر باشند و وقت  یدر پشت اطاق و

  ی را از پا  یــ  ابومسلم خراسان   فه یبه داخل اتاق آمده و در حضور خل

 درآورند.  

را نزد ابومسلم فرستاد تا او را به خدمت منصور آورد و    یسپس شخص

را كه در    یریخواهم شمش  ی ه ابومسلم حاضر شد به او گفت مك  یهنگام

 .    نمی بب  یجنگ با عبدهللا داشت

  ی گذاشت و آنگاه شروع به تند  ی تشك  ریرا به او داد آنرا ز  ریابو مسلم شمش

خود با ابومسلم را    نه یریو عقاب با ابو مسلم كرد و آتش خشم و كدورت د 

  ن یخشمگ اریبس د یقاطع ابو مسلم را شن یشعله ور ساخت و چون پاسخ ها

 شد و دست بر دست زد.  

  ی رهایبا شمش  دندیرا شن   یدست و  یكه صدا  یگماشتگان منصور هنگام

از    ی كی  ب یترت  نی درآوردند. به ا  ی واو رااز پا  ختند یآخته بر سر ابو مسلم ر

خرا   نیبزرگتر در حال  ن یزم  سانسرداران   و    لیهمه وسا  كه ی،  استقالل 

نت  هیتجز در   . داشت  دردست  را  از حكومت عرب  نا    ك ی  جهی خراسان  

کشور و    ی اسیاز اوضاع س  ی وعقالن  ق یونبود آموزش دق  ی خیتار  ی سنجش

در معادالت    هایتاز  ی و کرکتر اخالق  ی کیاتن  تیمنطقه و عدم شناخت از ماه

عربها   تیخود رابه قتلگاه بربر  سانخرا  بخشی ! رهبر جنبش آزاد  یاسیس

   .گر، و ناجوانمرد كشته شد له یح  فیسرانجام به دست دشمن ضع د یكشان
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  فه ی خل  لهی، بوس  یو مسلم خراسان ـــابسردارمقاومت  از قتل ناجوانمردانه    پس

  گرید   یپ یکی  نی خراسان زم  ی اسیوس  ی) عرب ( ؛ رهبران نظام  یعباس

واجحاف   الء یاست ه یشانرا عل ی اسیمبارزات برحق س ی مل ش بخیآزاد   رق یب

آزاد  ، عزت  و  شرف  از  دفاع  ودرخط  افراشتند  بر  واستقالل    یعرب 

   نمودند .  ادتیقرا خراسان ، جنبش مقاومت 

م  یودرنگهدار و  ناموس   ، فارس  ی وزبان  یفرهنگ  راث یخاک  زبان    ی ، 

  ت یاهداف هو   یخود را  فدا    نیریش  ی. سروجانها   کردند     یستادگیجانانه ا 

خودرا نبا ختند .   ی سنگرها ی نمودند  . ول ش یمردم خو  یوفرهنگ  ی خیتار

 عبارت بودند از:  ی لاستقالل م  خواهانیرهبران وآزاد  نیا  یاسما

 ،  ) میالدی754)  یابومسلم خراسان نیـ ابوداؤود ، جانش 1

 ،   یالدیم 759، اهل هرات  « سندباد  »  ــ 2

  میالدی  766سال «  یستانیس  شیحر» و  یس یبادغ «   سیاستاد س» ـ ـ 3

، 

رهبران دهقانان   «  محمد بن شداد    »  و    یمرزبان زرتشت  «    هیآذور  »   ـ ـ 4

 ،  یالدیم 767سال   (  یوزرتشت مسلمان )  ستانیهرات وس

به حک  ی سیبادغ«    ییبن عطا   م یحک»  ـ   5 ق   م یومعروف    ام یمقنع رهبر 

 میالدی ،   775کنندگان مرو در سال 
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 ، میالدی  775در سال  ی هرات « ابرم  وسف ی »  ــ 6

کنندگان    امیرهبران ق  «    یستان یس  نیحض  »  و    «  بشر بن فرقد    »    ــ 7

 ، میالدی  792سال   ستانیس

 799وران سال    شه ی کنندگان دهقانان وپ  ام یرهبرق  «    ی ستانیحمزه س  »  ــ   8

 ، میالدی  

  ان یاساس گذار دولت طاهر ( هرات  ی زنده جان کنون )  یطاهرفوشنج ــ 9

بخش خراسان همه از    ی سپاه آزاد  شتاز یپ   رهبر  میالدی (    872ـ    821  )

مرد   خاک   نیبوده اند ، که ازهم یرانیا  انک یتبار تاج  رازیدل  االران  سپهس

کردند  خراسان  زیخ   ن ینخست  یطاهرفوشنج  سرانجامکه    . سربلند 

 دیپسر هارون الرش  یعباس  نیام  مقابلبود که    ساالراستواری  وشهامت  

خواهانه در سال    یسال مبارزات آزاد   ازده یکرد و پس از    مسلحانه   مقاومت

 را بدست گرفت.   نیزم امور خراسان یرهبر یالدیم 820

و زمان با استفاده از فرصت    خیاز خواست تار  ی وبر اصل درک درست و

خراسان را    اللرا از خطبه حذف ، استق  یعباس  فهی نام خل  821  سال  در

بااعالم   حاکمالخره  نمود.  نظام  یاسیس  تیبه  ساله    کصدوی  ی و  هشتاد 

 . دیخاتمه بخش   اسالمی   اعراب در خراسان
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 :    ومآخذ  منابع

ــ  ــ ـــــــــــ  ــــــ

. نوشته    35ــ    42  خراسان " صص   ی شود به کتاب " عظمت فرهنگ  رجوع 

 این قلم .  

 انوشت های زیر نیز مراجعه فرمائید .  پبرای آگاهی بیشتر میتوانید به 

 .،4ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج ــ  

 کوفی، احمد بن اعثم؛ الفتوح، ترجمه هروی،  ــ 

 .،2مسعودی، مروج الذهب، ترجمه پاینده، ج ــ 

 .حجه االسالم رسول جعفریان، استاد تاریخ اسالمــ  

 ،  5ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ، ج ــ  

 .ید مطهری، سیرى در سیره أمه اطهار،شهــ  

 .،3مسعودی، مروج الذهب، ترجمه پاینده، ج ــ 

 ,  1اسد حیدر, االمام الصادق و المذاهب االربعه، ج ــ  

 .,11حرعاملی، وسائل الشیعه, ج ــ  

 ،  3مسعودی، مروج الذهب، ترجمه پاینده، ج ــ 
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 بخش سوم :  

نامه به دولت افغانستان و قابل توجه جدی قسمت اول ــ 

 المللیدیوان کیفری بین 

 2016سپتمبر  29

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   208                                                           کج بنشین راست بگو

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 !  خراسان ــ افغانستان  مــاشهــــروندان کشور

اسالمی   جمهوری  محــترم  نمایندگان  بمقام  دیـــوان  ومجلس  و  افغانستان 

عرض    (ICC( یا )International Criminal Court) :   کیفـــــری بــین المللی 

 حرمت وادای ادب می نمائیم.  

واعمال   واندیشه  نیت  بازرسی  درمورد  افغانستان  دولت  که  وامیدواریم 

سیاست حامد کرزی در دوران حاکمیتش، مبنی بر حمایت مستقیم ایشان از  

ومنطقه  تروریستان طالب وتشدید جنگ وتداوم جرم وجنایت، در کشور  

پروندۀ ایشان را بدون تأخیر وبدور از مصلحت های تبارمنشی رسماٌ به  

 .دادگاه کیفری بین المللی بسپارند

 میالدی برای پایان دادن جنگ   2001جهانیان آگاه اند که دراخیرسال  
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افغانستان ؛    خراسان ــودهشت وخشم وخشونت حاکمیت پشتونی طالبان در

سازمان ملل متحد با حمایت آمریکا وسایر کشورهای صنعتی جهان ، مبنی  

در فراگیر  متعادل  سیاسی  نظام  ایجاد  و  ثبات  و  امنیت  تأمین  ،  کشوربر 

ی را در بن آلمان تدویر نمودند . ودرآن کنفرانس حامد  کنفرانس بین الملل

با حمایت مستقیم آمریکا   مگر،  از جانب نماینده های کشوررای نبرد    کرزی

   گردید.  افغانستان انتصاب خراسان ــ وبریتانیا به حیث رئیس جمهوری 

با همتباری   بود که وی  نیت  به این  ازحامد کرزی وتیمش  حمایت غرب 

رژیم ایشان را کنار زند وبادرایت   ونی ایکه با طالبان دارد،  وهم خونی پشت

افغانستان ایجاد کند  خراسان ــ  زیرساخت های جامعه مدنی را در   کامل  

 . وامنیت و ثبات وآزادی و همبستگی ملی را نهادینه سازد

دوران حاکمیتش،   کرزی از همان آغاز ودرتمام  حامد  اما برخالف آقای  

راهـــبرد سیاسی ” تداوم استقرار حاکمیت تک قومی ” پشتونی خویش را  

افغانستان    وسنجیده شده در  پهلو ، با اقدامات عملی چند  وآشکاربگونه مرموز

العنان وشاهانه ایکه در قانون  به اجرا گذاشت. از صالحیت های مطلق 

ۀ  وی ظاهرشاه مخلوع وزلمی خلیلزادسفیر خود خوانداساسی خود ساخته  

درکابل    دموکرات  آمریکا  بگونه ضد  واست،  بود  شده  گردانیده  درج   ،

 .دنداستفاده ناجایز سیاسی نمو

ورهبران سیاسی ودولتی تاجیکان، اززنده یاد رئیس جمهوری برهان الدین  

 زنده یاد مارشال محمد فهیم قسیم معاون اول  مرگ مرموز ربانی آغاز تا 
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پاکستان وگروه طالبان    ـــــ  ریاست جمهوری را  استخبارات  با همدستی، 

)شورای کویته( وشرکای بین المللی اش، با تزویر وریاء از صحنه سیاسی  

   . بیرون ساختند

خویش، روند انتقال مسالمت آمیز  قبیلوی  وبرای رسیدن به اهداف راهبردی  

پاشی کرد وآنرا  انتخابات آزاد و دموکراتیک را سم  قدرت سیاسی ازراه  

روبرو ساخت، ودر زمینه اقدامات معلوم  ودشوارباچالش های خیلی بزرگ  

 :حال زیر را به انجام رسانید

   : المللی گویا  بین  اذهان مردم و مجامع  اغفال کردن  انتخابات   ـــ برای 

گر در حقیقت  سری ، آزاد و دموکراتیک رادر کشورراه اندازی کرد. م

برخالف اساسات دموکراتیک برای استقرار حاکمیت شؤونیزم قبیله پشتون 

   .، اقدامات یکجانبۀ زیر را به اجراگذاشت

ـــ اعضای رهبری کمیسون های انتخابات براساس اهداف راهبردی سیاسی  

ویژه ، از جانب رئیس جمهور مقرر گردیدند وتا امروز از بودجه دولت  

 . معاش می گیرند 

یکه در روند انتخابات نقش  گذارـــ وزارت خانه ها و تمام نهاد های تأثیر

تعیین کننده داشتند مانند : فرماندهان پولیس مرکز ووالیات نزدیک به کل  

 . از افراد وتبار خود خواسته خویش را جابجا کرد

میل وخواست رئیس   با  نیز  کل کشور  ودادستان  ـــ رئیس محکمه عالی 

 . اصل نمودند وتاکنون به همان منوال جریان داردجمهورتقرر ح
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پیوسته در دائره اراده و آز رئیس   ـــ فعالیت های قانونی مجلس نمایندگان 

 . جمهورقرارداشته و در حصار درماندگی گیرگذاشته شده بود واست 

روریست  نام نهاد طالبان پشتون ، منحیث نیروی فشارنظامی  ـــ گروه های ت

درونی رئیس جمهور وحمایت  وسیاسی باالی شهروندان کشورما به اشاره  

درهنگام نیاز ، به خشونت آفرینی آماده باش گردانیده شده بودند واکنون هم  

 .  در خدمت استقرار وتحکیم حاکمیت قبیله پشتونی اشرف غنی قرار دارند

بان رسانه های رسمی دولت منعکس دهندۀ افکار آرمانی و انتزاعی  ــ ز

رئیس جمهور وسیاست های قومگرایانۀ وی درمدت زمان حاکمیتش بوده  

 . واکنون جریان دارد

بدست رئیس جمهورحامد   سرنخ مشکل تقلب در انتخابات دور اول ودوم   ــ  

ابات دور سوم  کرزی قرار داشته است . و مولد واقعی فتنه تقلب در انتخ

نیز خود رئیس جمهورحامد کرزی واشرف غنی برای حفظ بقاء  حاکمیت  

 . می باشندافغان قبیله 

سوای مسایل فوق، دست آورد های ناشی از جنگ وجنایت و دهشتی را  

که بوسیله حاکمیت سیاسی حامد کرزی وتیم همتبارش در جریان چهارده  

ه اند، بگونه ایجاز ، مشت  سال حکمروایی ایشان علیه بشریت  روا داشت

 : نمونۀ از خروارآنرا نام می بریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   212                                                           کج بنشین راست بگو

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : قبیلوی سیاست حامد کرزی  و ــ ماهیت ذاتی 

حاکمیت شؤونیزم ومرکزگرای تیم حامد کرزی بی کفایت ترین ، ناکاره  

ترین وفاسد ترین وشرارت پیشه ترین حکومت درتاریخ جهان، به بشمارمی  

ست که تاکنون مردم ما در کوره داغ این سیاست فتنه انگیزی  هاز اینرو.  آید  

 . می سوزند

ی سیاست و اقتصاد  سال رهبر زیرا این دستگاه جنایتزا در جریان چهارده  

 وفرهنگ این سرزمین را به گروگان گرفته بودند ودارند .  

ای   وحیاتی  سازنده  کار  ندادند.   هیچ  انجام  میهن  این  مردم  بلکه   برای 

در   پاکستان  استخباراتی  ودستگاه  طالبان  همتبارایشان  گروه  با  همدست 

ناامنی وازدیاد خشم و خشونت،   تشدید   ، ثباتی  بی  قتل و  پیشبرد سیاست 

کشتار، اعمال زور و تعرض و تجاوز ، رشوت وفساد اداری، تولید مواد  

مخدر ، به ستم گرفتن دارایی عامه … نقش اهریمنی ذاتی خود را در همه  

 .عرصه های حیات اجتماعی بازی نمودند

چرا ؟ زیرا تداوم عمر رهبری حکومات تک تبارو مرکز گرای شؤونیزم  

دید جنگ ، دود وباروت وخمپاره ، قتل و کشتار  تنها در تش  قبیله پشتون ،  

 . درآمیخته است 

آزادی    ، امنیت  و  ثبات  تأمین   ، ساالر  قانون ومردم  حاکمیت  استقرار  با 

پایان می   ر این گروه های دهشت افکن به  ـــــدر کشور ما ، عم وصلح  

 . رسد
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مردم بومی این سرزمین مردخیز به این اندیشه باور مندیم که یکروز ما  

نی ، یکروز آفتاب ثبات و همبستگی یخ های تنفر وانزجار وعقب گرایی  

را آب می سازد. ومردم ما از شر این نیرو های اهریمن وابسته به غیر ،  

   . برای همیشه نجات خواهند یافت

 !  ملل متحد میالدی  2014و  2013بر اساس گزارش 

بزرگترین تولید کنندۀ تریاک   افغانستان به رهبری حامد کرزی و تیمش ، 

سال   در  که  است.  از    2011درجهان  سال    6370زیاده     2014تُن ودر 

در صد تریاک جهان را در این دوره    95تُن نزدیک به    6400زیاده از  

 .تولید نموده است

نماینده ویژه سازمان ملل در امور   کوبیش ”  یان ”    :    در این گزارش از قول

“اقتصاد مواد مخدر در افغانستان یکی ازعوامل   افغانستان گفته شده که : 

 .ثباتی دراین کشوراستبی

اختیار   در  را  مالی  منابع  موادمخدر همزمان  تجارت غیرقانونی  و  تولید 

می  قرار  افغانستان شورشیان  نهادهای  و  امنیت  اقتصاد،  و  تهدید    دهد  را 

 ( 1) ”.کندمی

گوید حدود یک  اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می

افغانستان   سنین   میلیون شهروندان  معتاد     64تا    15بین  مواد مخدر  به 

 .هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  214                                                      کج بنشین راست بگو 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفت صد هزار معتاد این کشور به هیچ نوع درمان    700000 از جمله که  

 .، دسترسی ندارند

جنایت   و  مخدر، بزرگترین جرم  مواد  به  ما  میلیون شهروند  یک  اعتیاد 

مدت   در  که  بوده  بشریت  علیه  وتیمش  کرزی  حامد  حاکمیت  آشکار 

یژه بشهروندان کابل ، آگاهانه روا داشته  زمامداری ایش ان بر مردم ما بو 

 .اند

حامد کرزی با پیشبرد سیاست شمشیر ریاء ومصلحت، افتخار آمیز موفق  

شد که رسالت ستمگستر تک تباری پشتونی خویش را جهت تضعیف و  

  نابودی شهروندان صلحخواه این سرزمین انجام دهد. 

میهن را در ماتم بیماری، فقر واحتیاج ــ  و یک میلیون خانواده شریف این 

و این نیروی   جگر گوشه های شان،غریق درد والم استخوان سوزسازد.  

از حق زیست وآموزش وپرورش و از  یک میلیونی انسانهای جامعه مارا  

 .  دائره فعالیت های اجتماعی و سیاسی وخانوادگی بیرون نماید

    : رزی به مردم ما ــ صیانت حیاتی وامنیت قالبی حاکمیت ک

افغانستان بکمک نیرو های  خراسان ــ حامد کرزی بمثابه رئیس جمهوری 

آیساف ، رسالت داشت که با گروه های تکنوکرات خویش ، امنیت و ثبات  

 .را در کشورجاری سازد

   زیر آمریکا واروپا وسایر کشور های جهان صنعتی    مالی   کمکهای   بوسیله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  215                                                       کج بنشین راست بگو

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساخت های جامعه مدنی را ایجاد کند. گام های آغازین در جهت اشتغال  

 . مردم و تأمینات اجتماعی و بهداشتی وآموزش و پرورش بگذارد

 !    خالف بر با تأسف که این تیم ناآگاه و بی برنامه ،  

؛ سیاست تسلیح وتمویل دوبارۀ  تأمین امنیت و ثبات وهمبستگی ملی    جای ب

گروه های افراطی طالب وتشدید جنگ و خــشم و خشونت و انشقاق ملی  

قومی را، درجامعه ازسرگرفتند. وکشور را به جزائر زبانی   وچندگانگی 

 .و قومی و مذهبی ــ تبدیل نمودند

سال جنگ سازمان    14جمع تلفات ملکی و نظامی مردم ما در این مدت   

 :   یت سیاسی قبیله پشتون به رهبری حامد کرزییافته حاکم

 یکصدو دوازده هزار و ششصد نفر   112600 کشته ــ

یکصدو شانزدهـــزارو چهارصدو هفتادوهشت نفر می    116478  زخمی  ــ

 . رسد

 .نفر معتاد به مواد مخدر می باشد 1000000  ویک میلیون   ــ

تشدید     ، خشخاش  ک شت  اعمال  نتایج  بود  ،  این  وجنایت  وجرم  جنگ 

راهبردی سیاست حاکمیت افغانی حامد کرزی که در جریان چهارده سال  

آمریکا وکشور های غرب   با حمایت همه جانبه سیاسی و نظامی ومالی 

 .صنعتی باالی مردم بی دفاع ما تطبیق گردیده است
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این دست آورد شرم آورحامد کرزی و تیم همتبارش است که با ورود پای  

جان   نگهبانی  ثبات،  و  امنیت  تأمین  درمورد  ریاست جمهوری  به  ایشان 

قرارایمانی   ومال،   و  قول  ما  مردم  به  مرزبوم  این  شهروندان  آزادی 

 .نکردند ووجدانی بسته بودند، مگر

پشتونی تبارگرایانه  های  اندیشه  با  برخالف  سازی کشور   اما  وپشتونیزه 

یی   ،   زنجیره  های  وقتل  ملکی  مردم  هزار  هزاران  وکشتار  قتل  باعث 

 .گردیده اند

و مجلس  ما شهروندان کشور بار دیگر ازدولت جمهوری اسالمی افغانستان  

که بر بنیاد  حامد کرزی  تا   خواستاریم ،  نمایندگان واز دادگاه عالی کشور 

ای بشریت  وی  که  شواهد  علیه  بخشودنی  نا  جنایات  همه  این  مرتکب 

اند.   شده  ما  دادگاه   وشهروندان کشور  به  ملی،  ملت وخائن  قاتل  بصفت 

المللی  بین  )  کیفری    :International Criminal Court( یا   )ICC  )

 .   معرفی نمایند 
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   منابع و مآخذ

ــ   ـــــــــــــــــــ

وباشندگان    ــ    1 خارجی  نظامی  قطعات  تلفات  انگلیسی  پیدیا  ویکی 

 Civilian casualties in the War in Afghanistan  افغانستان

(2001–present) 

در   Afghanistan Casualties Military Forces and Civilians :الف

 ویب سایت 

 ــ راپور از اداره مهاجرین سازمان ملل 

 2011ــ بوتسون یونوورستی راپور الی سال 

  2011ــ  2001ــ راپور یوناما ازسال

 توسط یوناما  2012ــ راپور سال 

   ــ راپوراداره یوناما در سایت گاردین انگلند

 ــ از راپور اداره تحقیقاتی کانگریس 

کنید مطالعه  جا  درین  را  افغانستان  جنگ  راپورهای   Afghan تمامی 

Archives – Civilian Casualties Village is wiped out as 

2,000lb of Allied explosives miss Taliban target   ویب در 

 .سایت
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 بخش سوم :  

 ی شرح نظام پارلمان  قسمت دوم ــ 

 ی الدیم 2012 یجنور

از جنگ  دوم  جهان  سته یشا ( و1945)  ی گفتن است که پس    فروپاشی م 

گرای ملیت  اروپاآلمان    حاکمیت  شکل     گریود  یغرب  یدر   ، ممالک 

س   مانند   یومردمساالر  برالیل   یدموکراس    ن یگزیجا  یپارلمان  ی اسینظام 

 . خواه شد  ت یوتمام ی نظام  نیخون یتمرکز ها

ود  ۀده  نیودر ؛     یاجتماع  یوآگاه  ذهنیتاشکال    یفیک  یگرگونیگذار 

  نی، ارجنتا  ی، چل ونانی، پورتگال ،   ای: اسپان    یمطلق گرا یها یکتاتورید

  ش یرا درپ    یپارلمان  ی اسی ونظام س   برالی ل  ی ، و اروگواه  ــ راه دموکراس

 .  گرفتند

قانون در    تیحاکم  رساخت یز  ی سازندگ  یازمؤلفه ها   ینیبا آموزش عما  

، و بو  یجوامع غرب صنعت تجارب نظام    یعلم  ی آگاه  ژهیو جهان   از 

  ی کی را    یدموکراس  یشبه فدرال در آلمان ؛ تحقق ارزشها  ی پارلمان  ی اسیس

  ی اجتماع  ات یورفاه ح  تیثبات و امن   نیبرخورد درتأم    یاسیاز راهبردس

 میدانیم . در کشور ما 
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س  درساختار حاکم  یپارلمان  یاسی نظام  در    ت ی)  مردم  ( صرف  قانون  

 . اندوبس ی دائم ی روین استیعرصه س

 

 :   حکومت یهاوه یش  هٔ یجهان بر پا  یهادولت

وابسته به    هٔ یقوهٔ مجر  سییبا ر  یمهورج          جمهوری تمام ریاستی     جم

       محور مجلس  یجمهور       ی استیرمهین  یجمهور     مجلس 

مشروطهٔ    یپادشاه           یفاتیمحور با پادشاه تشرمشروطهٔ مجلس   یپادشاه

)اغمجلس  پادشاه  دخالت  با  تشر  لب محور    ی پادشاه      (  ی فاتی مجلس 

  ن یکدام ا  چیه            یاستبداد نظام         یحزبتک   یجمهور        مطلقه  

کشورها   یبرخ  نی هم  یبرا  ت،یقانون کشورها است نه واقع  هٔ ینمودار بر پا

خودکامه    ییهااست معمواًل حکومتمطرح شده   یچندحزب  یهای که جمهور

 . شودی و اقتدارگرا مطرح م
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ب   ی عنی  یپارلمان   ی اسیس  نظام به  ؛  حال عمل  در    ی  علم  انیجامعه خوب 

به قدرت وحاکم  یادعا ارزشها  یودسترس  یابیراه   تیبرحق مردم    ی به 

.   باشدیآن م  ۀالنئواعمال مشروع ومس  ی« برا  یبرحق  » راه مساو  ییاد یبن

پ   یاسیورهبران س برنامه ها   شکش یبا    ش یخو  یسازندگ  ی اسیس   ینمودن 

به مقصد     یشهروند  یها  ی، حقوق وآزاد  یعدالت اجتماع  نیتأم بر    یمبتن

 .شوندیم ز یصلح آم  ۀمبارز دانی، وارد م  ی واعتبارنامه معنو ت یثیکسب ح 

ست که در آن    یارزشها   ی توده ها دارا  یکه رهبرهستیم  باور    نیبه ا  ما

  یدموکراس  یارزش ماهو  نیجاگرفته است. ا  یشهروندعقل وتعادل حقوق  

تساو  تیوحاکم انسان وآزاد   ی قانون است که  اورا درامان خود    یحقوق 

 .سازدیسوء استفاده ازقدرت را مسدود م ی و راه ها کندیحفاظت م

  ی «  ، شناخت ارزشها  ی وآزاد  اریفهم وشناخت ارزش » اخت   ژه یو   وبه

خود   ت ی، راه حفظ  ماه  ی، مصالحه وسازش انسان  یدار شتنی تفاهم  ، خو

رادرذهن   یمل  یو خودفرمان    یمل  یخودآگاه   یمل  یی، خودبو  یمل  یرنگ

  .بخشدیم  تیکشورتقوکُل  ی وروان فرد فرد جامعه درامر دفاع از منافع مل

  ل یم نیا  نیما مب هنیاز جامعه و خواست  شهروندان م   ماتکامل نگر  فهم

، از جنس نفرت وجنگ   یو تبار یو گروه یاسیس یاست که از تک رو

صلح    یاز ندا   یر یرا با الهام گ  کیدموکرات  استیس  ۀ وهست  میریفاصله بگ

از    کیآزاد ودموکرات   ی در فضا  ی حقوق  ی وبرابر  یوبرادر بدون هراس 

انتخابات شفاف ، دست نخورده ، حق   نی. هم م یبدان ی کی ی را ندوق راه ص

 .دارد ی ( جا یپارلمان یاسی) نظام س  یعامه در بطن دموکراس ی برا یرأ
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قلب    رومندینومشروع  منتخب    یمل  یشورا  مابه این اندیشه باورمندیم که

دهد.    یدموکراس می  تشکیل  اصلرا  مرکز    ی ها  ت یفعال  بازرس  یوآنرا 

و نظام چند   یپارلمان  یاسینظام س ساختار از  همچنان شناسد . و  یدولت م

ــ  در    یحزب مکمل  خراسان  که  حما  ی م  گریکد یافغانستان  و    ت یباشند 

 نمائیم .   یم ی بانی پشت

انتخابات و مشخص شدن   یپارلمان  یاسی نظام سساختار  در انجام  پس از 

ائتالف احزاب در انتخابات ، که بتواند    ایحزب و  کیاز    یاسیس  روزیپ

  ر یدولت ) نخست وز  سیمجلس را بدست آورد، رئ   یهــــــا  یکرس  تیاکثر

 . شوند  ی پارلمان انتخاب م ی ( ازسو

است که   نیدر ا ه یبر قوه اجرائ  ینظام حکومت  ۀپارلمان بمثابه هست یبرتر

را از   دولت خود  ئتیه یعضوپارلمان باشد واکثراعضا دیبا رینخست وز

اعتماد کسب    یاش  از پارلمان رأ  نه یمجلس انتخاب کند وکاب  یوکال  انیم

 . دینما

  ئت ی حکومت است صدراعظم منتخب  و ه  ینیارگان تقن   نیتر  یعال  پارلمان

مردم ساالرانه خود را از پارلمان اقتباس    تی( مشروعیی )قوه اجرا  رانیوز

اعتماد    جهیدولت نت   اساس    نیدر برابر آن پاسخگو هستند. با او  دینما  یم

    . شود  یم لیگان مردم اعمال وتمث ند ینما بوسیله مردم بوده و قدرت ملت  

قوا سه گانه در    ک یبراصل تفک  یپارلمان   ی اسیدر نظام س  ی اساس  عنصر

  . گرددیم ی تعادل متوازن  قدرت متجل
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منتخب مردم ، هم قانون گذار     ندکانی ، مجلس نما  ی پارلمان  ی اسینظام س  در

ها نهاد  وهم  برا  ی دولت  ی است.  اجرا   یرا  م  ییامور  وبر    دهدیسازمان 

 .    دینمایم مراقبت آنها  ی کارکرد ها یچگونگ

  یوبودجه عموم  ی الملل  ن یب  ی اسیس   ی راهبرد  یقراردادها   بیتصو  ۀفیوظ

نا    دستگاه  کی  یباشد واز برقرار   یم  ندکانی برعهده مجلس نما  زیکشور ن

حقوق گ  که یا   ی متوازن  قرار  خاسته  بپا  مردم  فراز  بر  وحق    ردیمجدداً 

حاکم و  قدرت  در  مردم  تبد   دی نماکوتاه  را    ت یمشارکت  را  آنان  به    لیو 

 . کند ی م یریجلوگد ، ساز است یناتوان صحنه س انی تماشاچ

سرزمینی وزیر زمینی    یعیطب   یها   داراییمنابع و  قی وجود تفاوت عمما از  

  یاجتماع  اتیرشد  متوازن ح  کی  یبرا   یمنابع اقتصاد  نیاربرد اکو  اتیوال 

گو جواب  مل  یکه  مصالح  کشورورجحان  جانبه  همه    باشد یم  یانکشاف 

 .   یم  الزم دار یآگاه

،   هایدار القه، شهرستانها  وع اتیوال  ییبودن رؤسا یوانتخاب  قانیا  نیبا ا

  ستم ی درساختار س  یدولت  ۀوادار   یقدرت محل  یارگان ها  ی نواح  یوشوراها

عملی    ی اسیس  فی وظا  ی ها  ت یشبه فدرال را از الو  ی پارلمان  ی اسی نظام س

 .   شهروندان کشور می دانیم 

سان  اخرشهروندان    یقدرت در سراسر کشور برا  یبودن ارگان ها  یانتخاب

در ساختار    رایز .کندیرا ایجاد م   بازرسی افغانستان فرصت مشاركت و  ــ  

س فدرال )حاکم  یپارلمان  ی اسی نظام  م  ت یشبه  در  مردم  تنها    دانیقانون(، 

 .   اند و بس  ی میدا یروین است یس
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آزاد شهروندان ما م  ط یشرا   نیچن   در با نمایندگان منتخب    ی باز و  توانند 

در شورا ودراجتماعات شهروند  یخود  بخش   گو  یهر  بر     ندیسخن   ،

، ساخت   ی ساختمان یهاطرح   ۀبخش نظارت داشته باشند و یا دربار  ۀبودج

آب و گاز، س   ی محل  یهاجاده  تأمین برق و  پل ها ،    ط یحفظ مح   استیو 

طرح   ی رسبزوس  ستیز ت  یهاو   ، مدارس  ،    اتریاداره  ها  موزه   ، ها 

 ، ورزشگاه ها ... ووو ، بحث كنند.    مارستانها یفرهنگستانها ،  ب

حیات     ی، روستا ها و قصبات ، اجزا  یشهرها و  نواح!    سخن    کیب

   ی به صورت پویا و زنده به تكامل خود ادامه دهند تا آزاد   یاسمشترك سی

 . ابدی تداوم   جامعه در كشور و   یو دموكراس

ها    ویژگیها  نیا وده  م  کیدموکرات  ی هانشانه  ها  نظام     زانی،  حضور" 

نظام س   ی ماد  ه یوسنگپا  ی پارلمان  ی اسیمشارکت ورقابت" ، محورانتخاب 

  ل یرا درکشور محبوب ما تشک  یمل  ی و همبستگ  یصلح و آزاد  یارزشها

 .دهدیم

نظام    ی عنی  ی پارلمان  ی اسیما در مورد نظام س   ی گاها  د یاز د  ی بود برخ  نیا

ونظام حاکم نظام همبستگ   تیمشارکت ورقابت   ، فرمان  یقانون    ی وخود 

 . یمل

کرز  کهی ا  یاسیس  ی نظام  اما حامد  پسند  ت  یمورد  دارد   مشی و  قرار 

ــ اخ  یودرسخنران را ا عالم    شیوـــــــخ  ی اسیس   تیدرپارلمان ازآن حما ریــــ

و قانون شکن   ستیتک محور ، شؤون  یمطلقه ا یاسینظام س  نینمود . هم

 ، خون    ی اش جز انشقاق مل تی حاکم ایام  موجود است که در  ت یکفا یوب
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مواد مخدر،  تقلب وفسق و فساد ،    د یو قتال ، تروروتول  وقتلو خشونت  

برنامه عمل س  یگرید  زیتعرض و تعصب ، چ نداشت و    یاسیدر  خود 

 .  ندارد

  ی پارلمان  یاسی، به نظام س  یمطلقه وتک تبار حامد کرز  رژیم  تغییر  نرویاز

  ت یما از ماه  فی است که مردم شر  ی برحق  ی اسیمردم ساالر ،  راهبرد س

راهبرد    نی. که ا  ند ینما   ی همه جانبه م  یبانیپرور آن پشت   ی و آزاد  زیصلح آم

  ده یآشکارا مطرح گردرویکرد های فکری ما  در    یالدیم  2007  یدر سالها

. کنون م ا ـــــــاست  آنرا به خوانندگان گرام  یقسمت  نجایا در    م یتقد  یاز 

این راهکارهای دانشی  به    شتری ب  ی . ودر صورت خواست وآگاه  کردیم  

درمورد حاکمیت مردمساالر ونظام پارلمانی به تارنماهای سرزمین آریان  

، خراسان زمین ، جاویدان ، کابل ناته ، آریایی ، جام غور وسایر تارنماهای  

 . د یمراجعه فرمائفارسی زبان  
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 بخش سوم :  

  یاسیس یایوحدود جغراف یخیارزش تار  :  سوم قسمت 

 خراسان  یو فرهنگ

 2017مارچ 

 

زندگی جهان پیشرفته غرب صنعتی به ما می آموزاند    شکوهتجربه و،  مقام  

گاه هستی ، دارایی، سرمایه ، غرور، افتخارومنزلت زندگی یک  تجلیکه  

تاریخی وفرهنگی وزبانی   به ارزشهای هویت  تنها   ، کشوروشهروندانش 

 !  دانشی آنها وابسته است دستآورد های و
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اخالقی و انسانی این نوشته ، بیان راهبرد عملی ــ  ،  چون هدف سیاسی  

م وارداتی  ـــــفرآیند » حل اساسی مسئله ملی « یعنی طرح سیاسی تبدیل اس 

» افغانستان « به » خراسان « و معرفی وبازتاب عظمت فرهنگی و علمی 

بمنظور توجیه ارمان مقدس و پاکیزۀ ما ، جهت ایجاد    ی ناین خطۀ باستا

خ  سربلند  ملت  معنوی  و  مادی  صلح  ــــــزیرساخت   « وتأمین  راسانی 

 .جاویدان « در سرزمین پر افتخار مان می باشد

تاریخ  گفتن  شایسته   و  وبود  ازهست  را  خویش  وپژوهش  بحث  که  است 

ان که سابقۀ زیاده  جغرافیایی سیاسی خط کشی شده ای کشور خودموطبیعی  

 .  از بیست ودو هزارسال را در بر میگیرد آغاز نمایم

بر اساس    « بقول غالم محمد غبارمؤلف کتاب » افغانستان در مسیر تاریخ

 حفریات مکشوف :  

" )تره کمر ایبک( و مغاره عظیم ) چهل ستون ـ کابل ( ودیگر کشفیات  

میتوان گفت که مردمان  دست داشته متعلق به زندگی مردم دوره عتیق حجر  

از بیست هزار سال قبل از میالد تاکنون دردل ودامان سرزمین امروزین 

 . زندگی میکرده اند وما مبارزه کار

میالدی خود در    1965مریکایی در نتیجه حفریات سال  آدکتر لوئی دوبری  

» آق کپرک « واقع در ) جنوب شهر مزار وکنار دریای بلخ ( آژری از  

آئینه برنجی،انگشتر و دست بند ، اسلحه و قیزه اسپ و نگین الجوردین  قبیل  

به دورۀ جدید حجر ــ ازدو تا نه    انگشتر و شواهدی بدست آورد که متعلق 

 هزار سال قبل از میالد است .  
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ود ، واین ساحه داخل آن  در همین ساحه بزرگ » بز و گوسفند « موجود ب

منطقه ئی است که اولین بار حبوب غذائی درآن زرع گردیده ، و حیوانات  

  .  اهلی شده است

دکتر لوئی دوبری معتقد است که این آثار از عمق بیشترزمین از یک دورۀ  

) بیست هزار سال پیشتراز میالد ( نمایندگی می کند و چنین آثار تا حال  

   . (1) " دوستان بدست نیامده استاز آسیای مرکزی و هن

یا  کهن  ایران معارف وارزشهای فرهنگی وتاریخیقابل یادآوری است که 

مابزرگترین   و  نیاکان  انسان  فرهنگ  میوه  گشنترین  وپر  ترین  وپخته 

انساندوستی است. این ارزشهای فرهنگی دردرازنای زمان وزندگی بشر  

 .نموده استوهمزیستی هدایت  مردمگراییرا به راه نیک و

که در یا ایرانیان   ق م ( پیامبر آریائیان  200ـ  1600زرتشت سپنتمان )  

نواحی والیت بلخ باستان بدنیا آمده است . با آموزش اخالقی وفلسفی خود  

ترین و پاکیزه  است تا  ترین  توانسته  به    بلندمرتبه  انسانی را  اندیشه های 

 .    پیشکش نماید. جهان بشریت  

زرتشت : انسان، مقام شایسته وواالیی داشته است   شناختدرجهان بینی و 

اساس  او بیش از هرپدیدۀ دیگر بر دانشی ، ازاین رو، شیوه فکری و بینش 

 . رفتار ، کردار ، وگفتار نیک انسان می چرخیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  228                                                          کج بنشین راست بگو

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نجابت اولین بار اندیشه     میشود که درتاریخ بشریت برای آشکاراز اینجا  

شامخ ومقام  انسان  مورد    شناختی  آریائیان  انسانگرایی  فلسفه    تأمل اودر 

  .فلسفی ، اخالقی و سیاسی قرارگرفته است

وگف   ومفهوم ماهیت   نیک  وکردار  نیک  به  رفتار  نیک  جهان  مردمان  تار 

  کشورهایدر ادبیات قرن بیست ویکم در    بزرگترین اندیشه نابی ست که

  ، اجتماعی  عدالت   ، همبستگی   : ارزشهای  عرفانی  قالب  در   ، پیشرفته 

 .    آزادی و صلح تعبیر و تفسیر می شود

داشتن    یزه ــــانگ ر به  ــــزرتشت پیشوای آریائیان ، بش  دانشی در فرهنگ  

اختیار« دارد. در این فرهنگ   »     ی « در گـــــزینش خوب وبد» آزاد 

» جبر «   مسئله واژه سرنوشت هرکس بدست خود اوست وبه همین دلیل 

تمام  در رأس  راستی  راه    راهنمای  کلید و  گونه هم منتفی است، راستی به  

 (  2).اخالقی قرار گرفته است سجایایی

و فرهنگی اش همچنان    دانشی افزون برافتخارات    ایران باستان  سرزمین  

آبیاری پیشرفته  کشاورزی  ازدو تا سه هزار سال قبل از میالد دارای   و 

 .بودتمول وتمکن وشهرهای پر نفوس و

  مبدای  ایرانیان تمدن گرایی ، اندیشه های پاکیزه انسانی    فرهنگتوانگری 

 بوده است کهن یا قارۀ اساسی انقالب فرهنگی در حوزه تمدنی آسیا  

افغان  گلیس وحاکمان قبیله  ن قابل یادهانی ست که کشور کنونی ایکه بوسیله ا

به اصطالح » افغانستان « نام گذاشته شده، پیوسته در حدود قلمرو آریانای  

قدیم وخراسان دیروزی قرار داشته ودارای افتخارات پرارزش فرهنگی ، 

 . ادبی و علمی بزرگی می باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   229                                                     کج بنشین راست بگو 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کانونهای     تصادفی نیست که ازنگاه قدامت تاریخی مقام پنجم را در صف

بزرگ تمدنی جهان قدیم احراز نموده ،: تاجاییکه درکتاب تاریخ نظریات  

فلسفی پژوهش کرده ام تاکنون دانشمندان حوزه ها وکانونهای تمدنی زیرین  

 : زرگ ودرخشان جهان معرفی کرده اندرا از تمدنهای ب

 . کانون تمدن بین النهرین وکلده از پنجهزار سال قبل از میالدــ  1

 . ـ کانون تمدن مصر از سه هزار سال قبل از میالد  2

  . سواحل مشرقی مدیترانهازسه تا دوهزارسال ق . م ـ کانون تمدن3

 .میالدـ کانون تمدن چین از سه هزار سال قبل از  4

ـ کانون تمدن مردمان آریایی » دوطرفه هندوکش افغانستان وایران  5

 . ازدوتا سه هزار سال قبل از میالد   « وتاجیکستان کنونی 

 . ـ کانون تمدن هند ازهزار سال قبل از میالد 6

  ،  (3) .ـ کانون تمدن روم وایتالیا از هزار سال قبل از م 7

همه    به این   بی تفاوتی وارج نگذاشتنکم میلی  نسبت  مگربا تأسف ودرد بر

ساله   هزار  چند  باستانی  فرهنگ  ناب  حاکمیت  نیاکان  ارزشهای   ، ما 

) نادرخان ، هاشم    این دست نشانده های انگلیس   ستمگسترخاندان آل یحا 

خان ، شاه محمود خان ، ظاهر شاه و داود خان ... ( در افغانستان برخورد  

اغ سبز به رهبران کشورفارس و خاندان  دشمنانه نمودند وبا نشاندادن چر

مساعد   ایشان  برای  را  سیاسی  بری  ناجایزاستفاده  های  زمینه  پهلوی 

  .گردانیدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  230                                                      کج بنشین راست بگو 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یا ایران باستانی  در نتیجه خاندان پهلوی به راحتی ، توانست همان نام آریانا   

وخونی شهروندان این حوزه تمدنی  فتخارات فرهنگی وتاریخی را که جز ا

که جز هویت  م . ، با اندک تغییر لفظی بنام ایران    1935می باشد در سال  

سیاسی وفرهنگی وتاریخی )تاجیکان وپارسها وکُرد ها ( می شد ، ناخواسته   

که بخشی از قلمروآریانای کهن تشکیل    ندارس قدیم گذاشتپ باالی سرزمین  

 ( . 4)   ته بودیاف

آفتاب   و  معنی مشرق  در  که  خراسان  قرن سوم  برآمد  اسم  از  بعد  است 

پیدا شد. واز قرن پنجم میالدی تا قرن نزدهم میالدی طی یک و     میالدی

نمودند ایران بزرگ  نیم هزار سال سرزمین شرقی   یاد  بنام خراسان   را 
.((5  ) 

هویت ودست آورد های  با تائید این اندیشه ، شناخت وآموزش همیشگی از  

و جغرافیایی سیاسی وفرهنگی مردم ایران کهن و خراسان بزرگ   ی تاریخ

ماموریت ترین  وپراهمیت  ازمهمترین  یکی  در    ورسالتی  ،  که  است 

  .برابرهرهم میهن خود شناس ودگراندیش ما قراردارد

اجداد مان را،   واندوخته   سازجوهروجودی پسافکند هستی وارزش این بها 

چشم   مردمک  همچو  وآنخود  باید  کرد،  وپاسداری  همیشــــمراقبت  ه  را 

زبانی وتاریخی ، ما پارۀ    ،  آموخت . زیرا بدورازین هویت ملی فرهنگی

  . ازگوشت واستخوان چیزدیگری نیستیم
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تازمانیکه پیرامون پیدایی هویت ، منشاء، نسب ، تبار وجایگاه تاریخی ،  

نماد وریشه ــ زبان وارزشهای فرهنگی وادبیات نیاکان خویش در حوزۀ  

تمدنی جهان کنونی آگاهی ژرف نیابیم ، اندیشه ها و رویکرد های دانشی  

پربار کهن  و تجربی خویش را بر بنیاد آموزش وپژوهش تاریخ وفرهنگ  

نامگذاریهای    اسالف ــ ودر مقابل   ، ندهیم  خود ما گسترش وسمت وسو 

جوهر تاریخ وفرهنگهای ریشه    خالفدروغ وتقلب و واژه های ساختگی 

دار باستانی کشور وسرزمین ما ، ایستادگی مقاومت وابراز وجود وحق  

هیچگاه    ، نکنیم  ،  مانند  خواهی  سربلند  آزاد  مستقل  پرافتخار،  ملت  یک 

باعزت وشایسته احترام درتاریخ جامعه بشری جایگاه درخورستایش خود  

 .  را دریافت نخواهیم کرد

ــ نیاکان م میهن پر افتخارکهن ا  ـــــی   « انا  ـــآ ری» یا  « ا ویجه  ـــآری   » ا  ـــ

 ام درکتاب  ـــــــرای نخستین باراین نـــــیا ایران نام داشت . وب« ایریانا » 

درنیمۀ قرن  (Eratostheness) محقق ومؤرخ قدیمی یونان اراتوس تینس 

جیکستان و  سوم پیش ازمیالد ، آریانا را نام قدیم و گذشته دورایران ، تا 

    .افغانستان و]ازبکستان و ترکمانستان ومناطق کُرد نشین [ .... می خواند

به افغانستان امروزی    میالدیتا قرن پنجم    میالداین نام ازهزار سال قبل از

کنونی ، وبخش هایی درشمال وغرب پاکستان سیستان ، کشورهای    و ایران  

ازب  ، امروزی  تاجیکستان  میانه  وتری درآسیای  سرحد  ککستان  و  مانستان 

پــــــارت   » غربی از در وازۀ خزرـ یعنی معبر کـــوهستانی در خطی که 

جدا میکند    (پرسید    )را از فارس    «کارامانیا    »و    «  میــــــدیا    »را از  «  

  .می گردید اطالق  (6)
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  نام خراسان وجغرافیایی سیاسی :

، شهرها وشهرکها آن در اسناد و مدارک تاریخی ، اولین نویسنده    الیاتو

رزند یحا فرزند جابر  مؤرخ وجغرافیه نگار برجسته عرب بنام امام احمد ف

 .    به تفصیل بیان شده است « بالذری  » بغدادی مشهور به 

هجری کتاب    255در اواخر قرن دوم هجری تولد شد ودر سال    بالذری  

خودرا تألیف کرد . ودرآن کتاب اسم خراسان و  «  فتوح البلدان  »  معروف  

  .آنرا به تفصیل بیان میکند  یها شهرها و شهرک  الیات وو

   بالذری«:  » بقول : 

جغرافیه نگار،     «ابن خرداد  »  مشهور به    هللا فرزند عبد  هللا ابی القاسم عبیدــ  

   ــ ابی القاسم فرزند احمد الجیهانی جغرافیه نگار قرن سوم و چهارم هجری،  

 ،   » خزائن العلوم»ــ ابوالحسن نیشاپوری مؤلف کتاب 

مؤلف تاریخ    (هجری    346ـ    286  ) ــ ابوبکر محمد فرزند جعفر الترشخی  

 بخارا ،  

صطخری قرن سوم و چهارم هجری  اال ــ ابی اسحق ابراهیم محمد فرزند  

و دیگران ، همه با دید نسبتاً متفاوت    ،   »مسالک الممالک  »مؤلف کتاب  

و شهر ها ونواحی و شهرکهای زیر را وابسته    الیات  ـ و   ولی متفقاً   ،

 ارسیان  پــــیا ایرانیان یا آریائیان که   جغرافیایی سیاسی خراسان دانسته اند
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در والیات زیرین کار همه یک مفهوم را ارائه می کند واین مردم نجیب  

 .   زند گی ومبارزه میکرده اند

 نیشاپور ،  الیتــ و 1 :

 هرات ،  والیتــ  2 

 مرو ،  والیت ــ  3 

 تخارستان ،  والیتــ  4 

 بلخ ،  والیتــ  5 

 ماوراء النهر ،  والیتــ  6 

 خوارزم ،  والیتــ  7 

 بدخشان ،  والیتــ  8 

 بامیان ،  والیتــ  9 

 ،  ( 7)پنجشیر والیتــ  10

 کابل ،  والیتــ 11

 غزنی ،  والیتــ  12

 قهستان ،    والیت ــ 13
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  ) سیستان)نیمروز  والیتــ  14

 :   و شهرکهای جغرافیایی سیاسی خــراســانبالد به همین ترتیب 

   ــ طبسین ، 1

 با خزر ،  ــ زم ، 2 

 ــ جوین ،  3 

 بیهق بشت ، ــ  4 

 ــ اشبند ورخ ،  5 

 ــ خواف ،  6 

 ــ زاوه ،  7 

 ــ اسپرائن ،  8 

 ــ ارغیان ، 9

 ــ ابر شهر ،  10 

 ــ حمر اندز ،  11 

 ــ نسا ،  12 
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 ــ ابیورد ،  13 

 ــ سرخس ،  14 

 ــ کیف ،  15 

 ــ توس ،  16 

 ــ بادغیس ،  17 

 ــ بوشنج ،  18 

 ــ مروشاه جهان ،  19 

 ــ مروالرود ،  20 

 ــ بغ ،  21 

 ــ جوزجان ،  22 

 ــ تالقان ،  23

 ــ فاریاب ، میمنه ،  24 

 صفانیان ، ــ  25 

 ــ سمنجان ، 26 
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 ــ قادس ، 27 

 ــ بیکند ، 28 

 ــ رامدین ، 29 

 ــ بخارا و سمرقند ، 30 

 ــ سغد ، 31 

 ــ کن ، 32 

 ــ نسف ، 33 

 ــ پروان ، 34 

 ــ سجستان ، 35 

 (    رد هاقن ) ــ رخج 36 

 ــ خجند ،  37

 فرغانه ،  ــ  38

 غوربند ،  ــ 39

 ریگ روان ضحاک ،  ــ   40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  237                                                          کج بنشین راست بگو

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   کافرستان ( نورستان ــ )  41

 ــ لوگر ،  42 

 زمین داور ،  ــ 43 

 مشهد ، ـ  44

 تربت و جام ،  ــ 45

 سبزوار ،    ــ  46

 بسطام ،  ــ 47

 ــ بنکیستان بجانب ملتان ،   48

 (    بوقان ، قصدار ، قندابیل )در بلوچستان   ــ  49

 هزار بچه ، ــ  50

 ننگهار ،   ــ  51

 آباد ،  ــ جالل 52

 چهار باغ ،   ــ  53

 هیکلپور ،  ــ 54
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 لعل پور ،   ــ  55

 پشاور ، وغیره   ــ 56

عربها   بدست  خراسان  فتح  این    (تازیها )درهنگام  ساکنین  بزرگ  بخش 

که از  ( 8)ت یافتند . سرزمین را مردمانی تشکیل میدادند بنام تاجیک شهر

ایرانی    «آرین    »نژاد  «  هند واروپایی    »شاخهٔ     عالوه بودند وبعداً    یا 

برتاجیکان درآن هنگام ودرسنوات پسین آن ، اقوام دیگری هم درخراسان  

زمین زیست میکردند که بخشی ازبقایای مهاجمان سابق بودند وبرخی از  

  (9).... .    وغیره مردم خانه بدوش محلی مانند اجداد بلوچ ها

سرزمین اجداد ما خراسان بنابر موقعیت تاریخی ــ جغرافیایی سیاسی خود  

وبا فرآورد های ناب حوزۀ   قیگاه فرهنگهای خاور وباختربوده است .تال، 

تمدنی مردم ما ارزشهای معرفتی درفراسوی تکامل پسندی و انسان دوستی  

و نو اندیشی، علمی تر روشنتر ،غنامندتر، باوزنتر ، پخته تر، برجسته تر  

 .وشکوه مندتر گردیده اند

ف نوین منطقه و جهان چنان  نقش تمدن ساز خراسان زمین ،درکانون معار

بزرگ و گرانقدرودارای وزنهٔ فرهنگی ، ادبی ، علمی وفلسفی است که  

موجب افتخار وسرافرازی تاریخی مردم مان در گذشته ، حال و آینده بوده  

      .وخواهد بود

، پیدایی    خالقی کار نامه های فرهنگی ، رویکرد های فلسفی ، علمی و ا

 ن بیان محبت و انسانیت در قالب نثر و نظم همه  اندیشه هایی عشق به انسا
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دست آورد های فرهنگی ، تاریخی وسیاسی ایست که بوسیله مردمان آگاه  

،خردمندان ، فیلسوفان ، دانشوران ، شاعران نویسندگان ورهبران سیاسی  

گردیده ومیراثهای معنوی و ارزشهای هویت زبانی و  این مرزبوم خلق  

     .فرهنگی مارا پرورده وغنا بخشیده است

از هرچیز دیگر برپایه های همین   اساس هویت ملی کهنسال ما نیزبیش 

وانسانی مردمان ساکن این سرزمین  القی  ارزشهای فرهنگی علمی ادبی اخ

 . استوار میباشد 

شاهنش وسرنگونی  تازیان  حمله  از  ساسانیان  پس  تاجیکان  )اهی  اجداد 

اعراب فتح  بوسیله   ارس ) ایران(فهفتم فالت    ۀ در سدوکُردها (  وپارسها  

ارس برای  فنفوذ وحضورعربها در فالت    واژگون شد  شد دولت ساسانی  

چندین سده ادامه یافت ، این سرزمین وسیع که عرب ها آنرا عجم خواندند  

 .    ، بدو دسته تقسیم شد

  : اول  ،    قسمت  عراق  شامل  ساسانی  آذربایجان  پ قلمروغربی   ، ارس 

بود   خزر  دریای  جنوبی  درکنارۀ  واقع  آنرا  که  ووالیات  مرکزی  هستۀ 

والیات عراق تشکیل میداد وبه این مناسبت غالباً درزیر عنوان کلی عراق  

  .یاد می شد

بعضی  شرقی پشته فارس ، افغانستان کنونی به اضافۀ  دوم : ساحات  قسمت  

 صحرای ترکمن تا کنار رود جیحون را   ی ، قسمتهای شرق ایران امروز
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بوده  دربرمیگرفت خــــــراسان  آن  مرکزی  خراسان  .  ستۀ  بنام  بنابرین 

  (10) .شهرت یافت

، ادبی و فلسفی  سیررشد فرهنگی  استیالء عربها دراین قلمروسبب شد که  

بگونه  «  خراسان  »  ایران زمین در کُل وغنامند وسخت جان  نش ومعرفت  اد

ــ    ایرانی   های پادشاهی تاجیکان  تا پیدایی دوبارۀ نخستین سلسله  ای ویژه ـ

شاهنشاهی ابومسلم خراسانی، پادشاهی طاهریان ، صفاریان، شاهنشاهی  )  

  .شودو ُکند ترکُند  ) سامانیان وغوریان

وفرماندهان مهاجم    «  امویان عرب    » چیرگی ستمگستر حاکمیت سیاسی  

آنها در برابررشد فرهنگ پربار و تکامل پسند و تمدن پرور این سرزمین 

     .و خرد با قساوت وسنگین دلی گسترش می یافت ییانور، روشن

قشون مهاجم عرب بنای حاکمیت خود را ، در خراسان بر پایه خون ریزی  

س سازی  وتصاحب  برده  مال  آوری  جمع   ، پرستان  میهن  خونین  رکوب 

 بدست آوردن غنیمت ، جزیه   ( ایرانی تاجیکان )دارایی های مردم بومی 

بردن قیمت های اجباری غله و    باال گیری بیدادگری ستم تنفر و انزجار ،  

بازار، تعیین مالیات سنگین تطبیق سیاست فقیر سازی مردم    کاالهای امتعه و

  .پارسی و ادبیات وفرهنگ بومی این سرزمین استوار کردند  ، نابودی زبان

مردم سربلند وآزادی پرور خراسان که از سیاست ستمگستری تازیان در  

 سرزمین معارف پرور وصلح خواه خویش بجان آمده بودند درچنین شرایط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  241                                                          کج بنشین راست بگو

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استق آوربرای حصول  سیاسی و فرهنگی کشور   اللآزادی ُکش واسارت 

 سابقه استفاده بزرگ تاریخی نمودند .   خویش با یک جنبش بی 

ومسلم خراسانی به عهده داشت ،او از  رهبری این جنبش را مردی بنام اب

عاد وخواستهای  بود  برخاسته  مردم  سیاسی  النه  میان  اوضاع  و  مردم 

وسرانجام  (  11)را بخوبی درک میکرد .    «  اموی های عرب  »  شاهنشاهی  

با   ، خراسانی  وحق    ابومسلم  وجود  وابراز  خواهی  آزادی  قیام  رویکرد 

ان زمین موفق گردید که  سیاسی خراسقالل  خواهی برای دستیازی به است

درفش خود ایستایی ملی را به فراز میهن نیاکانش بلند نماید وپرده سکوت  

 مهجوریت تاریخی مردم ما را پاره سازد .  

ـ ازدست مهاجمان تازی   وراه را برای واپسگیری قدرت وحاکمیت سیاسیـ 

  . هموار نماید  الفشبه اخ
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 منابع ومآخذ 

ــ   ـــــــــــــــــــــــ

» افغانستان در مسیر تاریخ « مؤلف : میر غالم محمد غبار ، ناشر  ــ    1

، ص    1366: ایران ـ مرکز نشر انقالب ، چاپ سوم ، تاریخ انتشارات :  

33  ،34 

، محل   1382نوشتۀ : این قلم ، سال چاپ :  تاریخ نظریات فلسفی، ــ   2

  .  58  چاپ ، بنگاه انتشارات میوند ، ص 

مؤلف : میر غالم محمد غبار ، ناشر :   ، افغانستان در مسیر تاریخ ــ   3

،  1366ایران ـ مرکز نشر انقالب ، چاپ سوم ، تاریخ انتشارات : 

 . 32ص 

  : رجوع شود به آثارــ  4

های ایرانی، ترجمه علی اشرف صادقی، تهران،  ــ یوسف اراسکی، زبان

 . 34، ص 1378نشر سخن، 

ــ یمین، پوهاند) پروفیسور( دکتور محمد حسین، افغانستان تاریخی، چاپ  

 . 21، ص 1380پشاور سال 

، ص 1323ــ سرپرسی سایکس، تاریخ ایران، ترجمه تقی گیالنی، تهران 

5 . 

  9: میر غالم محمد غبار ، ص » افغانستان در مسیر تاریخ « مؤلف  ــ  5

قسمت    1افغانستان در پنج قرن اخیر« ، مؤلف : صدیق فرهنگ ، ج  » . و

 . 17اول ، ص 
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ــ راســــ رساله خ  6 ،      انــ تاریخ  انجمن   : ناشر   ، م. غبار   : نویسنده   :

  .3هـ ش . ص  1326چاپ اول : ،  (  1)نشرات مجله آریانا نمبر  

وآثار « رساله آریانا » تاریخ نویس خبیر احمد علی کهزاد ، طبع کابل .  

ایران ـ  و«   افغانستان در مسیر تاریخ » مؤلف : میر غالم محمد غبار، 

 .9، ص  1366مرکز نشر انقالب ، 

پنجشیر : در دوران شاهنشاهی کوروش   الیتقابل یاد آوری است که وــ      7

افزون  ـــالمی )  ودرزمان دوره اس میالد  از  پیش   530ــ    559بزرگ یعنی

(  نجان ، اندراب و سالنگ ...برمساحت فعلی اش : شامل شهرستانهای خ

نیز بوده است . ما امید واریم که در آینده های نزدیک دولت مردان مان با 

درخواستی رسمی میراث جغرافیایی سیاسی تاریخی این استان را از راه  

  .قانونی واپس گیرند

 ــ   :ــ جهت معلومات بیشتر به منابع ذیل مراجعه شود 8

 400، ص  میالدی    1901، طبع قاهره ، سال    «فتوح البلدان  »  ،    بالذری

،  17، طبع لیدن ، ص    «ــ اصطخری ،  مسالک المالک   .438،    410،  

158  ،227  ،254  ،273  ،277 . 

ترجمه :عبدالباقی لطیفی ،    «  لوسترانج    »،    «شرقیه    خالفتاراضی  ــ »  

 .  ، عنوان خراسان 27نسخهٔ خطی متعلق کتابخانه انجمن تاریخ ، فصل 

 میالدی  1928، جزء اول و دوم طبع مصر سال    «  رحلة ابن بطوط    »  ــ  
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، نسخهٔ خطی متعلق به انجمن تاریخ ،    255،    253،    252،    247، ص  

 .27عنوان خراسان ، فصل 

  374، 369، 367،  360هند ، ص  «نولکشور »  ــ حدیقة االقالیم ، طبع 

 ،375  ،377  ،380  ،.394 

خراسان    » ــ   ،    «  رسالهٔ  .  .    هـ   1377چاپ دوم ، سال  ، م. غبار  ش 

  .21ـ  8، ناشر انجمن تاریخ ، ص  (م  1988)

 ــ   :ــ جهت معلومات بیشتر به منابع ذیل مراجعه شود  9

 400، ص  میالدی    1901، طبع قاهره ، سال    «فتوح البلدان  »  ،    بالذری

،  17، طبع لیدن ، ص    «ــ اصطخری ،  مسالک المالک   .438،    410،  

158  ،227  ،254  ،273  ،277 . 

ترجمه :عبدالباقی لطیفی ،    «  لوسترانج    »،    «شرقیه    خالفتاراضی  ــ »  

 .  ، عنوان خراسان 27نسخهٔ خطی متعلق کتابخانه انجمن تاریخ ، فصل 

  میالدی  1928، جزء اول و دوم طبع مصر سال    «  رحلة ابن بطوط    »  ــ  

، نسخهٔ خطی متعلق به انجمن تاریخ ،    255،    253،    252،    247، ص  

 .27عنوان خراسان ، فصل 

  374، 369، 367،  360هند ، ص  «نولکشور »  ــ حدیقة االقالیم ، طبع 

 ،375  ،377  ،380  ،.394 
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خراسان    » ــ   .  .    هـ   1377، م. غبار ، چاپ دوم ، سال    «  رسالهٔ  ش 

  .21ـ  8، ناشر انجمن تاریخ ، ص  (م  1988)

، منسوب به ابی القاسم فرزند احمد الجیهانی ...  « اشکال العالم  » ــ کتاب 

، ترجمه : علی عبدالسالم ، بخط حاجی خان فرزند    700،    68،    67ص    ،  

شته شده واصل آن ـ اکنون در  محمد حسین قزوینی در قرن ده یا یازده نو

  .کتاب خانه موزه کابل قید است

نصر   فرزند  محمد  فرزند  ابونصر  ترجمه   ، ترشخی  بخارای  تاریخ  ــ 

القباوی، تلخیص محمد فرزند زفر فرزند عمر وتصحیح مدرس رضوی ،  

  .، والغیر 93،  27ـ  12،  1هجری ، ص  1317طبع تهران ، سال 

، ص   1967، بروکسل  بالن  مؤلف : ژان شارل  ـ افغانستان ومردم آن ،  ـ

80 . 

. و»   966، ص    2، ج    1927» دایرةالمعارف اسالمی « ، چاپ  ــ    10

، مؤلف : صدیق فرهنگ ، ج اول ، قسمت    «افغانستان در پنج قرن اخیر

 . 19و  18اول ، صص 

 ــ  :ــ جهت معلومات بیشتر به منابع ذیل مراجعه شود  11

 400، ص  میالدی    1901، طبع قاهره ، سال    «البلدان  فتوح  »  ،    بالذری

،  17، طبع لیدن ، ص    «ــ اصطخری ،  مسالک المالک   .438،    410،  

158  ،227  ،254  ،273  ،277 . 
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ترجمه :عبدالباقی لطیفی ،    «  لوسترانج    »،    «شرقیه    خالفتاراضی  ــ »  

 .  ، عنوان خراسان 27نسخهٔ خطی متعلق کتابخانه انجمن تاریخ ، فصل 

  میالدی  1928، جزء اول و دوم طبع مصر سال    «  رحلة ابن بطوط    »  ــ  

، نسخهٔ خطی متعلق به انجمن تاریخ ،    255،    253،    252،    247، ص  

 .27عنوان خراسان ، فصل 

  374، 369، 367،  360هند ، ص  «نولکشور »  ــ حدیقة االقالیم ، طبع 

 ،375  ،377  ،380  ،.394 

خراسان    » ــ   .  .    هـ   1377، م. غبار ، چاپ دوم ، سال    «  رسالهٔ  ش 

  .21ـ  8، ناشر انجمن تاریخ ، ص  (م  1988)

 .444، ص  1962: دانلد ویلبر ، نیوهیون،  تألیفـ افغانستان ،  ـ

افغانستان در مسیر تاریخ ، مؤلف : میرغالم محمد غبار ناشر : ایران    ــ  

 .76، ص  1، جلد  1366سال نشر :  ،  انقالبمرکز نشر 

کتا ــ   این  خراسان  فرهنگی  بیشتربزرگی  شناسی  بخوانید برای  را   : ب 

pdf.عظمت-فرهنگی/http://sarzaminearyan.com/wp-

content/uploads/2017/11 ـ 
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 بخش سوم :  

 جشن نوروز زایندۀ همبستگی ودوستی قسمت چهارم ــ 

 2017مارچ  23

 

م که جشن جهانی نوروز را بمرتبۀ یکی از  یبا ادای ادب اجازه می خواه 

شهروندان   تک    به تک مناسبت های جهانی وفرهنگی وهمگرایی بشری،  

دار این روز فرخنده ومیمون در سراسر جهان ، تبریک و تهنیت  میراث  

  بگوئیم. 
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جشن نوروز احساس مهر ورزی ودوستی، با هم بودن وپهلوی هم بودن،  

 را به جهان بشریت به ارمغان آورد. گرامی وجاویدان باد جشن نوروز! 

جشن نوروزکهن ترین جشن به جا مانده از دوران باستان سرزمین آریان   

 است .  

بهاری می آغازد، مرحله   نوروز ازتک زمان برابرشدن  درون مایه جشن  

ای که خورشید از صفحه استوای زمین می گذرد وبسوی شمال آسمان می  

 رود. این وهله را، وهله اول برج حمل می نامند.  

بقول برخی از ُمتون کهن سرزمین آریان ازجمله شاهنامه فردوسی و تاریخ 

ب بلخ  پیشدادیان  شاهنشاه  جمشید  جشن طبری،  گذار  پایه  ــ  استان 

 نوروزمعرفی شده است. دراین ُمتون حکایت است که :  

درهفتاد سال    شاه شاهان )اجداد تاجیکان وپارسها وکُرد ها(  ،    ” جمشید

به دست آورد های چشمگیری    پادشاهی خود با خردمندی واندیشه نونگری ،

 نائل آمد :  

نرم کرد وازآن زره وجوشن  ، که وی آهــن را ساختن ابزارجنگی یکم ــ  

وخفتان وبرگستوان )پوششی که جنگ آوران به هنگام جنگ می پوشند ،  

 ساخت .  پوشش اسبان وفیل ها به هنگام جنگ( 

ــ   پادشاه    پوشش مردمان، دوم  به پوشش   جمشید  بهتر موفق  اندیشه  با 

رشتن ، بافتن ،  جامه ساخت ،  ،  مردمان گردید. ازکتان وابریشم و پشم  

 را به مردمان آموخت.   تن و شستندوخ
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ساختمان سازی و خشت زنی    تهیه مسکن ، این پادشاه خردمند   سوم ــ  

ـل ساختند   را به مـــــردم آموخت . مردم خاک و آب را به هم آمیختند وگ 

رمابه وکاخ وایوان  ـــــــوخشت زدند، سنگ وگچ را به کاربرد وخانه وگ

 برپاکرد .  

چهارم ــ جمشید سینه سنگ را شکافت واز آن گوهر های گونه گون چون 

و وزر  وفلزات  وبیجاده  آورد.یاقوت  بیرون  ومایه    سیم  تازیورزندگی 

 خوشدلی مردمان باشد.  

ــ جمشید در پی بوهای خوش برآمد وبر گالب و عود و عنبر و    پنجم 

 مشک وکافور دست یافت.  

ششم ــ جمشید در اندیشه سفر افتاد ودست به ساختن کشتی برد وبرآبها  

 دست یافت . 

بدینسان جمشید با چنین دست آورد های ناب خود، که موفق به تغییر در   

صورت حیات اجتماعی مردم گردید، وبه همه هنرها مستولی شد و توانا  

بیدار شد ودر  انگیزه خود بینی وغرور دراو  با این دست آورد ها  گردید.  

 آسمان افتاد:  به  اندیشه پرواز

نشاندند.   برآن  بسیار  برایش ساختند وگوهر  بها  تختی گران  داد تا  فرمان 

جمشید در آن   خادمان تخت را از زمین برداشتند وبرآسمان برافراشتند.  

 فرایزدی می کرد .   چون خورشید تابان نشسته بود واین همه به 
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 تخت گرانبهای جمشید پادشاه 

وشکوه   وبرتخت  آمدند  گرد  شدند،  خیره  او  وتوانایی  شکوه  از  جهانیان 

اوآفرین خواندند براو گوهر افشاندند وآن روز را که برابربه نخستین روز 

 ( 1مارس ( بود ، آن را نوروز خواندند. ) 21حمل ) 
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 به فّر کیانی یکی تخت ساخت 

 چه مایه بدو گوهر اندرنشاخت 

 که چون خواستی دیو برداشتی                                

 زهامون به گردون برافراشتی           

 و خورشید تابان میان هوا ــــچ

 رو شاه فرمانروا ــــــــنشسته ب

 جهان انجمن شد بر آن تخت او                                

 رومانده از بخت اوــــشگفتی ف                                

 وهر افشاندند ــــبه جمشید بر گ

 مران روز را روز نو خواندند 

 رمز فرودینـــــــسر سال نو ه                                

 ( 2برآسوده از رنج روی زمین )                

 

تاریخی   به   باارجگذاشتی  نیاکان   ارزشهای  بزرگ   ، ما  سرزمین  کوروش 

 ،   (   وکُردها )اجداد تاجیکان وپارسها  گذارشاهنشاهی هخامنشی ها بنیان 
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قبل از میالد، جشن ملی      538مان را در سال    ی نوروز این سنت اجداد

سربازان،    شادمانی وخوشی  هایی برای  اعالم کرد. وی در این روز برنامه 

اجرا    متهمینهای شخصی و بخشش  های همگانی و خانه پاکسازی مکان 

  شده ها درزمان دیگر پادشاهان هخامنشی نیز برگزارمینمود. این آیینمی

 است. 

 

 کوروش بزرگ 
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 شد.  در زمان داریوش یکم، مراسم نوروز در تخت جمشید برگزار می 

    

 در تخت جمشید کاخ تچر
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 تخت جمشید )پرسپولیس( 
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 گل سنگ ها در تخت جمشید 

ای از جنس  قبل از میالد سکه   416داریوش به مناسبت نوروز در سال  

طال ضرب نمود که در یک سوی آن سربازی در حال تیراندازی نشان  

 است. داده شده 
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 داریوش اول هخامنشی 
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و  بزرگ  نوروز  جشن  نام  تحت  ساسانیان  و  اشکانیان  زمان  در  نوروز 

 نوروز خاصه برپا می شد.  

می  داشته  گرامی  نوروز  نیز  ساسانیان  و  اشکانیان  این  در زمان  در  شد. 

برگزار می دوران، جشن  شد که مهمترین  های زیادی درجریان یک سال 

 بود.   نوروز و مهرگانآنها 

برگزاری جشن نوروز در دوران ساسانیان چند روز )دست کم شش روز(  

می  درازا  نور به  و  نوروز کوچک  دوره  دو  به  و  تقسیم  کشید  بزرگ  وز 

شد. نوروز کوچک یا نوروز عامه به مدت پنج روز، از یکم تا پنجم  می

شد و روز ششم فروردین )خرداد روز(، جشن  فروردین گرامی داشته می 

 شد.  نوروز بزرگ یا نوروز خاصه برپا می 
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ای از طبقات مردم )دهقانان،  ز عامه، طبقه در هر یک از روزهای نورو

آمدند و شاه به  وران و اشراف( به دیدار شاه می  روحانیان، سپاهیان، پیشه

کرد. داد و برای حل مشکالت آنها دستور صادر میسخنان آنها گوش می 

در روز ششم، شاه حق طبقات گوناگون مردم را ادا کرده بود و در این  

 آمدند. ه به حضور وی می روز، تنها نزدیکان شا

 

 

 اشک اول ــ بنیان گذار سلسله اشکانیان 
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میالدی از دولت    230ارد شیر بابکان، بنیان گذار سلسله ساسانیان درسال  

روم که از وی شکست خورده بود، خواست که نوروز را در این کشور 

این درخواست مورد پذیرش سنای روم قرار گرفت  به رسمیت بشناسد. 

 معروف شد.  Lupercalونوروز در قلمرو روم به 

    

 اردشیر بابکان 
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روز پیش از آغاز بهار، در دوازده ستون که از  25در دوران ساسانیان، 

کردند، انواع حبوبات و غالت )برنج ، گندم ، جو، نخود  خشت خام برپا می 

کاشتند و تا روز شانزدهم فروردین آنها را جمع  ، ارزن ، و لوبیا( را می 

هر کدام از این گیاهان که بارورتر شود، در آن سال محصول  کردند.  نمی

بهتری خواهد داد. در این دوران همچنین متداول بود که در بامداد نوروز،  

 مردم به یکدیگر آب بپاشند. 

مرسوم شد که مردم در شب   پادشاه ساسانی    یکم همچنان از زمان هرمز  

سلسله   این  به  نمایند.  روشن  آتش  ه نوروز  زمان  سنت   از   ، دوم  رمز 

 عیدی متداول گردید . دادن سکه در نوروز به گونۀ   رسم  

 

  پادشاه ساسانی  یکمهرمز 
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ای در دست نیست و  های نوروز در زمان امویان نشانه از برگزاری آیین

رسد که خلفا گاهی برای پذیرش هدایای  در زمان عباسیان نیز به نظر می 

 اند.  کردهمردمی، از نوروز استقبال می 

طاهریان  ،  سامانیان  شاهان ایرانی مانند :   های  با روی کار آمدن سلسله اما  

   جشن نوروز با گستردگی بیشتری    بار دیگر  آل بویه، ووصفاریان ، غوریان  

 شد.ربرگزا

شاه سلجوقی تعدادی از    الدین ملک در دوران سلجوقیان، به دستور جالل 

ایرانی    یستاره شناسان ایرانی از جمله عمرخیام برای بهترسازی گاهشمار

 گرد هم آمدند.  

حمل( قرار دادند  این گروه، نوروز را در یکم بهار )ورود آفتاب به برج  

که به تقویم جاللی    ی و جایگاه آن را ثابت نمودند. بر اساس این گاهشمار

معروف شد، برای تغییر ناپذیر ماندن نوروز در آغاز بهار، مقرر شد که  

بار )گاهی هر پنج سال یک بار(، تعداد روزهای  حدوداً هر چهار سال یک  

 نظر بگیرند.  روز در  366روز برابر با  365جای سال را به 

 . گردید  میالدی آغاز 1013هجری برابر به   392از سال  ی این گاهشمار
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 فارسی  سخنوراننوروز در سروده های 

براساس داده های تاریخ در باره گرامی داشت از نوروز واهمیت فراقاره  

ای آن گویندگان ایرانی سروده های نغزی به این مناسبت از خود به یادگار  

 گذاشته اند .:  

 نوروز:  سروده فرخی درباره 

 زباغ ای باغبان ماراهمی بوی بهارآید 

 ه فردامان به کار آید ــکلید باغ ما را ده ک 

 تار آید ـــواس ــــزاران خ ــــردا ه ــــباغ را ف کلید  

 ر چنار آید ـــــه قمری ب ــدان ک ــــن چن ــــتو لختی صبر ک

 دار بهارآید ـــــبل به دی ــو بلــــاغ ت ــــدر ب ــــــــــــــــــو انــــــــچ

ــ ان ن ـــرا مهمـــــت  د ـــزار آیــــــه روزی صد هــــــــــده ب ــــــوانــــــاخـــ

ــ ک  د ــ ار آیــــــل در شمــــج شش گ ـــــــنی را پنـــــبــر گلـــــــون گـــــنــــ

 د ــــار آی ــــوی ی ــــــــس را همی زو بـــــرکــه هــدانی ک ان ــــچن

 د ــــار آی ــوشتر ز پــی خــــدار همــــال پن ــــار امســـهــــب

 ه خسروازشکاراید ـــــا کردـــــوزین خوشتر شود ف 

 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

 هرروزجشنی داد ونوروزی ملک رادرجهان
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 :  سرودۀ منوچهری درباره نوروز 

 نوروز بزرگم بزن ای مطرب نوروز 

 وروز به نوروزـــــود نوبت ن ــــرا که بـــــــزی

ــ انگز و دل ــــــزلی نغـــــرزن غــــب  فروز ـــــــیز و دل ـ

 وزــــــوآم ـــــــرغ ن ــــــنو از مـــــرا بشـــــور نیست ت

 وز و دگر فاخته زانکوز ـــاخته زان کــاین فـک

 بر قافیه خوب همی خواند اشعار 

 سعدی:  سرودۀدر نوروز از

ــ ه ک ــــب     وی نوروزــــد باد صبح و بــــبرآم  ام دوستان و بخت پیروزـــ

 همایون بادت این روز و همه روز     ادت این سال و همه سالــمبارک ب

 حافظ : سرودۀ نوروز از

 م باد نوروزیـــآید نسیــــار می ـــــوی یـــــز ک

  از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی                             

 ن غبار غم بیفشانی ـرا رو که از دامــــبه صح

 ی ز بلبل غزل گفتن بیاموزـــزار آی کــــبه گل                             
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 سرودۀ نوروز ازعمرخیام :

  وش است ـــــر چهره ی گل نسیم نوروز خـــب

 روز خوش است ــــبر طرف چمن روی دل اف                             

 ویی خوش نیست ـت هر چه بگه گذشـاز دی ک 

 خوش باش ومگو ز دی که امروزخوش است                                

   : نظامی گنجوی سرودۀ نوروز از

 ه هر فصلی نخواهد بود نوروز ـــک   بهاری داری از وی بر خور امروز

 د زان آید برد ، باــــــو هنگام خ ـــچ    ی زادـــوید ، آدمـــو ، را نبـــگلی ک

 زیبای نوروزی ازمولوی : سروده 

 ان رسیدی ــــــار خندان از المکــــای نوبه

 ه دیدی ــــــزی بیار مانی از یار ما چــــچی                                  

 خندان و تازه رویی سرسبز و مشک بویی 

  ریدیــــهمرنگ یار مایی یا رنگ از او خ                                  

 جغرافیای جشن نوروز 

شد، امروزه شامل چندین کشور  ای که در آن جشن نوروز برگزار می منطقه 

می میجهان  گرفته  جشن  کشورها  این  در  همچنان  و  برخی  شود  شود. 

با هم متفاوت آیین  نوروز در این کشورها  افغانستان در  های  اند. مثالً در 

هفت  سفره  نوروز  می   هنگام  سین  چینندمیوه  هفت  سفره  ایران  در  اما  ؛ 

 اندازند. می
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جغرافیای نوروز با نام نوروز یا مشابه آن، سراسر خاورمیانه )ایران ،  

ترکیه ، عراق ، عربستان ، یمن ، سوریه ، عمارات عربی ، فلسطین ،  

اردن، لبنان ، عمان ، کویت ، قطر ، بحرین و قبرس ( بالکان، قزاقستان،  

در   ،  تاتارستان،  ازبیکستان   ، تاجیکستان   ، )قیرغزستان  میانه  آسیای 

ترکمانستان وافغانستان ( چین غربی )ترکستان چین(، سودان، زنگبار، در  

آسیای کوچک سراسر قفقاز تا آستراخان و نیز آمریکای شمالی، هندوستان،  

 شود. پاکستان، بنگالدش، بوتان، نپال و تبت را شامل می 

هایی نیستند که در  صر و چین جزو سرزمینهمچنین کشورهایی مانند م

هایی مشابه جشن نوروز شد، اما امروزه جشن آنها نوروز جشن گرفته می 

 شود. در این کشورها برگزار می 

،    1388میالدی برابر است به دهم فروردین     2009مارس    30در تاریخ  

به   است  برابر  که  را  بهارهرسال  روز  اولین  کانادا،  فدرال    21پارلمان 

( به عنوان نوروز  بسیاری  Nowruz Dayمارس  (، عید ملی ایرانیان و 

 اقوام دیگر نامگذاری کرد.  

 های نوروزی سفره 

سفره  از  سین  هفت  جمهوری  سفره  ایران،  در  که  است  نوروزی  های 

کستان بویژه شهروندان سمرقند  یآذربایجان و افغانستان وتاجیکستان وازب 

 وبخارا … رایج است. 
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آیین سفره از  یکی  نوروزی  بین های  در  نوروز  مراسم  در  های مشترک 

نوروز را جشن می که  است  ایران،  مردمی  نقاط  از  بسیاری  در  گیرند. 

پهن   سین  هفت  سفره  افغانستان،  نقاط  از  برخی  و  آذربایجان  جمهوری 

گیرد که با حرف سین آغاز شده  چیز قرار می   شود. در این سفره هفت می

شود  باشد؛ مثل سیر، سنجد، سمنو، سیب و … به هفت سینی که چیده می 

اند. مثالً سیب را نماد زیبایی و تندرستی، سنجد  معانی خاصی نسبت داده 

 اند.و سکه را رزق و روزی گفته  را نماد عشق و محبت، 

به این صورت بوده است که سفره    سفره نوروز از زمانهای کهن بوده اما 

در   و  کردند  می  پهن  را  آجیلهای   ای  آنواع  فلزی  یا  و  بشقابهای سفالی 

 خشک شده مانند :  

   – توت خشک 

 برگه خشک شده زردآلو  

 و هلو و پختیک)پخته شده و خشک شده لبو( 

 و عسل و سر شیر خشک شده،  

 کلوچه، گعگ )کیک(  

 قطاب و نان سرموکی و … می گذاشتند  

 تخم مرغ رنگ شده حتما در سفره وجود داشت.  
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و   مرغ  تخم  مانند  داشت  زیبایی  جنبه  فقط  چیزها  بعضی  سفره  این  در 

ولی سایر چیزها برای خوردن و پذیرایی میهمانان بود و هر زمان  آیینه. 

که تمام می شد بالفاصله صاحب خانه ظروف را مجدد برای میهمانان جدید  

 پر می کرد.  

ا  می اما  نظر  به  است  جدیدی  پدیده  باشد  سین  نام  با  رسد ینکه هفت چیز 

ای است  گذاشتن هفت جزء آغازشونده با حرف سین در سفرهٔ نوروزی پدیده 

  بوسیله که در اواخر دوره ها رایج شده و پیشینهٔ تاریخ باستانی ندارد، بلکه  

 ها فراگیر شده است. رسانه

 

 

 سفره هفت سین و نوروز جشن 
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همچنان مردم قبل از نوروز به حمام می رفتند و شلوغ ترین روزهای سال 

گرمابه ها چند روز سال نو بود گرمابه که معموال با چوب و هیزم در  

یک  یا آتش خانه آب حمام را گرم می کرد حتما  GOr khaneh)گرخانه( 

کرد.   می  ذخیره  نوروز  روزهای  برای  را  هیزم  و  چوب  خاص   ذخیره 

دارد و روی   نوروزی در ایران آداب و رسوم خاصی  پهن کردن سفرهٔ 

ویژه آینه، شمع، و آب نیز حضور دارند. از دیگر  سفره اجزای دیگری به 

 شده یاد کرد. شود از ماهی و تخم مرغ رنگ اجزای سفرهٔ امروزی می

هرهای شمالی افغانستان، سفره هفت میوه متداول است. در  در کابل و ش

می  قرار  میوه  هفت  سفره،  سرخ،  این  و  سبز  کشمش  جمله؛  از  گیرد، 

ای مشابه با استفاده از  چارمغز، بادام، پسته، زردآلو و سنجد. چیدن سفره 

 میوه خشک شده ، در بین شیعیان پاکستان هم مرسوم است.  

ن در میان زرتشتیان، و سفره هفت میم در  عالوه بر این، سفره هفت شی

جمهوری   در  است.  متداول  ایران  در  فارس  استان  در  واقع  نقاط  برخی 

های نوروزی خود، آجیل  آذربایجان عدد هفت اهمیتی ندارد و بر روی سفره 

 دهند. قرار می
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 جشن نوروز وسفره هفت سین در آذربایجان 

 

 نوروز در دوران کنونی 

نوروز در دوران کنونی به گونه ای یک میراث فرهنگ باستانی سرزمین  

  در کشورهای جهان    وجه مردم قرار داشته و هر ساله آریان همواره مورد ت

 شود.  برگزار می
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اندیشه های ذهنی چپی وراستی    پیروی ازالبته برگزاری جشن نوروز با  

برای مدت زمانی    آشکارا در برخی از کشورها بوسیله برخی حکومات  ،  

 ست. اغیر قانونی بوده 

حکومت شوروی برگزاری جشن نوروز را در برخی از کشورهای آسیای  

بود و   ترکمنستان، قرغیزستان و تاجیکستان غیرقانونی کرده  میانه مانند 

 این محدودیت تا زمان میخائیل گورباچف ادامه داشت.  

  

همچنین درافغانستان، در دوران حکومت طالبان افغان ، برگزاری جشن  

بود. مگر مردم با فرهنگ این کشور، باداشت   خته شده  نوروز ناروا شنا

پیوسته   را  نوروز  جشن  خویش  ومنازل  ها  خانه  در  خودی  های  ممکنه 

 گرامی می داشتند . 

خوشبختانه بنا به پیشنهاد جمهوری آذربایجان ، مجمع عمومی سازمان ملل  

ماه مارس را    21، 2010فبروی    23متحد در هفتادویکمین نشست مورخ  

وان جشن بین المللی نوروز یکی از مناسبت های جهانی و یکی از  به عن

میراث فرهنگی معنوی بشری ، با ریشه آریائی به رسمیت شناخت وآن را  

 در تقویم خود جای داد . 

در خبر منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد در باره اهمیت نوروز آمده  

 است:  
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از   بیش  برای  نوروز  منطقه    300”   ، بالکان  از  درمناطقی  نفر  میلیون 

آمریکای   و  میانه  خاور  سراسر   ، مرکزی  آسیای   ، قفقاز   ، سیاه  دریای 

 ( 3ن جشن گرفته می شود . “ )شمالی نقاط دیگر جها

دینی    اعیاد ملی و  نوروز وسایر  بجا مانده   اهمیت شایستگی ودیرینگی 

دراین اصل متجلی است که ، نیاکان ما ، جشن نوروز وسایرجشن های  

تاریخی ودینی را به مفهوم پلی به فردا در هاله ای از تقدس ، بمثابه نمادی  

ستگی احساسات ملی وعقیدتی ،  درتعمیم مهر ورزی ، همدلی ،عامل همب

 قرار دادند.  

ونگاه   ماندگاری واستمرارنوروزواعیاد دینی درپاکیزگی وکنه خدا پرستی  

 انسانگرایانه ای آن نهفته است.:  

وآن کنه تقدس جلوه گاه ایست ازتعبد وتسلیم به خداوند در سایه عبودیت ،  

وکاری ، دیدار  از احسان ونیکتجلی ایست  فرصتی ایست برای تزکیه نفس و

 بادوستان ونمایشی از روند تحول ورستاخیز طبیعت می باشد. 

ما از پنجره امید به کرانه های تابش آفتاب گرم نوروزوجشن های دینی  

که دل های یخ زده نفرت و آز را از اسیرسردی   چشم دوخته ایم ، گرمی ای  

 رخشد. نفس ظلمت رها می کند . وستاره لبخند برآسمان چهره آشتی می د
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 منابع ومآخذ 
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شاهنامه فردوسی ، بتصحیح ُژول ُمول ، انتشارات بهزاد، چاپ   ــ   1

ورجوع شود به لغت نامه دهخدا که   .   11ـ  10، ص  1379پنجم ، سال 

در آن این مفاهیم در مورد نوروز نیز بیان شده است که میگوید : ” …  

جمشید در حال گذشتن از آذربایجان ، دستور داد که در آنجا برای  

د وخودش با تاج زرین بروی تخت نشست.بارسیدن نور  اوتختی بگذارن

خورشید به تاج زرین او ، جهان نورانی شد ومردم شادمانی کردند وآن  

   روز را نو نامیدند. ”  

 .  178، ص    1چاپ خیام ، جلد  حبیب السیر،    ــ 2

رجوع شود به هفتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد   ــ   3

ماه مارس را به عنوان جشن بین   21، که  2010فبروی  23مورخ 

 المللی نوروز به رسمیت شناخت.  

 مراجعه فرمائید :  ــ برای آگهی بیشتر به منابع ذیل  4

 ــ دهخدا، لغتنامه  

 ــ معین، جشن نوروز 

 ــ متن انگلیسی گزارش مطبوعاتی مجمع عمومی سازمان ملل. 
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 سی فارسیبی ــ نوروز ایرانی، جهانی شد، بی 

 ــ کتاب نوروز در ژرفای تاریخ

نامگذاری   Nowruz Dayــ اولین روز بهار در کانادا رسماً »نوروز« 

 . )فارسی( شد«  

 .    1388فروردین 14گاه خبری تحلیلی تابناک، وب

 المللی شد. المی :: “عید نوروز” بین خبرگزاری جمهوری اس

ــ نامعلوم، مرکز مطالعات روسیه آسیای مرکزی و قفقاز، » نوروز یا  

 اجتماعی ترکمنستان«- نوروز بایرام، جشن ملی

 ــ روز جهانی نوروز در سازمان ملل ثبت شد 
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 بخش سوم :  

می شود یک باراز " عشق " و" گذشت " قسمت پنجم ــ 

 سخن گفت 

 2017اپریل  1

 

  . چون مسئله مورد آموزش ما دراین نوشته عشق وگذشت است
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گذشت خود یک سلوک رفتاری وپنداری اخالق انسانی است. بناً هرگونه  

رفتار اخالقی زاده درک عقالنی ، شهودی واحساس قلبی انسان می باشد.  

اگرما در رفتار وپندار اخالقی انسان دو ارزش را برجسته سازیم که یکی  

دی است ، دیگرش احساس قلبی ، دراینجا ما پیدایی و منبع  آن درک شهو

هردو ارزش را در قلب می دانیم . که ممزوج هردو ارزش سبب پیدایی  

عشق انسانی در وجود  تمایل وعشق درانسان می گردد . وهمین  تمایل و

  ، وی است که مولد مهر ودوستی وگذشت وهمزیستی در زندگی فردی 

  . گرددخانودگی وجامعه می 

تمایل    بدین اساس دراین جا نیاز است که دو مسئله را بتأمل گیریم . یکی 

عشق به مثابه منبع احساس ، دیگری گذشت بمثابه منبع مهرودوستی .  و

زیرا خواست وبیان همه اندیشه های مان همانا ترویج عشق ومهرو دوستی  

  . وهمزیستی می باشد

  : نخست درمورد عشق

زۀ جنسی ، نفسانی واحساسی است که دررویارویی عشق یک درخشش غری

میل ورغبت هوای نفس ، نیاز واحتیاج میان دوانسان بتابش می آید ومسبب  

دربدن می گردد . واین کیفیت بی اختیاردرفرآیند    جنبوجوشگرمایش خون و

بلندایی مهر  یا  مجازی  پیوستگی ــ به درجات  قلبهای ممزوج    و  راستین  

  . شوندهم آمیزمی  ،  دوستی

 همچو سهش ازمغز می  ،  همان گونه ای که سیری وگرسنگی هیجان انگیز  
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انسان   جذبات عشق  ، جوشش وخروش  فشارد  می  جدارمعده  وبه  آغازد 

قلب نماد وجایگاه مهر، دوستی   .نیزازمغزمی آغازد به قلب بسترمی اندازد  

  . لی ودلسوزی، سهش اخالقی واحساس نفسانی است، شفقت ، یاری، همد

چون عشق بربنیه انگیزه های زیست شناسی خیلی گوناگون است ، مانند  

کلی   موازات  به  بُ   هستی»  عشق  برمسائل  «  ود  ی  پیچانیده  معرفتی که 

   .  دانشی بزرگی است و

درک   بربنیاد  میتوان  جزئیات  در  را  : عشق  نوشتار  این  آموزش  در  اما 

  : دنیایی به اجزای ذیل تقسیم بندی کرد ، ازجمله  واحساس

 عشق به خدا 

 عشق به انسان

 عشق به زندگی 

 عشق به میهن و خانواده 

 عشق به قدرت ، شهوت ، مادیت 

 ه عشق به زیبایی های هستی وجهان آفرینش … وغیر

 : اول عشق به خدا

 عشق به خدا ، کسبی ویک قرار داد نامعین است . که ابتدا از ایمان واعتقاد  
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بذات خدای مدرک   انسان  تبلیغ شده  مجرد  . ودرفرآیند  یا  منشأ می گیرد 

زمان ازمراحل بدایات درک و ایمان به نهایات سهش دلباختگی وتسلیم می  

 . انجامد 

 : دوم عشق به انسان

انسان  به  نفس  هوای  رغبت  همان  ادوات    این عشق   ، ادات  افزار  یا    ،

است که در چند جهت اتفاق می افتد . که در بیان مفاهیم ومقوالت   واسباب  

 .زیر بتأمل گرفته می شود

 : یکم ــ عشق به زندگی

عشق به زندگی مبارزه و نیاز برای تداوم بقاء است. که متانسب به موقعیت  

فردی ، خانوادگی ، تباری ومراتب زیست اجتماعی فرد در جامعه ، ادامه  

 . ود پیدا می کندبُ 

 : دو ــ عشق به میهن وخانواده

گونه های شیفتگی ، دلدادگی، دلبستگی و دوستی به میهن وخانواده ، گیرایی  

گیرد   می  منشاء  انسانی  تعقل  و  درک  از  که  است  وقلبی  ذاتی  وکشش 

  .ودرنهانگاه وجدان اخالقی اقامت می گزیند 

 : سه ــ عشق به قدرت ، مادیت وشهوت

 عشق به قدرت ، یکی از پربسامد ترین گفتمان پیچیدۀ مراتب دنیا زدگی و  
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نفس گرایی انسان در زندگی است. درجه گرایش ودلبستگی انسان به قدرت  

مادیت وشهوت وابسته به درک دانشی وداشت آگاهی عقالنی وی از زندگی  

 . ومناسبات زیست اجتماعی در جامعه می باشد

 : ینشچهار ــ عشق به زیبایی های هستی وجهان آفر

انسان یک موجود متفکر وسازنده ومالک مهروعقل و دانایی وهوشمندی  

است . وبوسیله قوه تمیز وتخیل زیبایی های هستی وجهان آفرینش را خوب  

می شناسد. این آرزومندی شناخت بیقراری وشوریدگی را به موازات تفکر  

 . انسان به زایش ده می آورد

وندی در زندگی انسانها می شود  واین ارزش زایندگی شناخت سبب ساز ر

شیدایی،    ، مفتونی  فریفتگی،   ، دلدادگی   ، ورزی  عشق  جذبه  وپیوسته 

وجهان   هستی  های  زیبایی  دربرابر  را  انسان  ودیوانگی  جنون  شیفتگی، 

 .افرینش بنمایش می گذارد

  : دوم ــ درمورد گذشت

دگی  انسان خود یک حیوان با شعورافزار سازاجتماعی است که در روند زن

، به نسبت داشتن خالقیت تفکر ، شناخت وقدرت تمیز ، وی موفق به کسب  

آگاهی ومعرفت از جهان هستی گردیده است . وبا این آگاهی وشناخت او  

در   وامتیاز  غرور  چنین  موجودیت   . است  قائل  وغروری  امتیاز  بخود 

لغزشهای سلوک رفتاری درکردار وپندار   اجتماعی سبب بروز  مناسبات 

  .گردیده استانسان 
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تاجائیکه از تجارب مناسبات زیست اجتماعی وفردی شهروندان میهن ما  

شور آموخته ایم ، نزدیک به همه دریک خالء  چه درداخل وچه در خارج ک 

داریم.   قرار  یکدیگر  به  باوری  وبی  بدگمانی  رفتاری  سلوک  بزرگ 

وحشت   جنایت   ، جنگ   ، وکشتار  قتل  سیاست  پیشبرد  در  کشورمااکنون 

  . دولتی درماتم وغم فرزندانش درد می کشد

ت  این خیلی درد آور خواهد بود که درچنین زمانه ای ما هنوز در شناخ

خود : ازیک شئ یا از یک رویداد ، از یک واقعیت یا مشکل اجتماعی ،  

از یک انسان یا یک رسالت ، بدون آنکه داوری عقل را در تمیز ماهوی  

آن پدیده اولویت دهیم ، حتا در بسا مواقع فرمانبردار پرو پا قرص هوای  

جام  نفس اماره می شویم ، نفسی که ذهن ونیت ما را پیوسته ترغیب به ان

پا    ، نفس  ، وکارنامه های عمل ما را در گردابه ای هوس  گناه می کند 

 .گیرمی سازد 

ودانشمند   افراد عاقل  برای  که  کوتاه وزودگذراست. چیزی  خیلی  زندگی 

دراین روند با اهمیت است گزیرش آهنگ هوشمندانه برای استمرارسعادت  

  . وخوشبختی ، همزیستی وهمگرایی انسان است 

های   گروه   ، افراد  میان  سازش ، چشم پوشی وگذشت  ما عمل  ازدیدگاه 

اجتماعی در محیط کاروجامعه ، اعضای خانواده ، بویژه مابین دوستان ،  

پژوهی   آینده  رویکرد  یک   ، اخالقی  و  مدبرانه  عمل  یک  وآشنایان  رفقا 

 زیرا نیت وارادۀ تداوم   .  بشمارمی آید  مملو از عشق واحساس  وآینده نگری  
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دوستی وهمگرایی در حیات اجتماعی ، یک راهکار خردمندانه درراستایی  

 . تقویت زندگی مسالمت آمیز می باشد

بناً زیست اجتماعی انسانهایی هم زبان وهم تافت ، هنگامی میتوانند باهم  

ایشان بربنیاد " گذشت "    خوش وقت وخوش بخت باشند که گوهر دوستی 

  . وهمدیگرپذیری استوار باشد

زیرا تجارب تاریخی زندگی انسانهای فرهمند در جوامع بشری ، به ما می  

آموزاند که بزرگترین گوهر توانمندی یک انسان  نیکوسرشت نیزدرگذشت  

  .است

بدون    فیروزمندیبروزهرگونه   فردی وجمعی  درزندگی  مثبت  وتغییرات 

  .ه خودگذری ، گذشت و فداکاری ، امکان پذیر استتردید از را 

گذشت بازتابی از گشایش پل دوستی به مرام تقویه همبستگی ، همجوشی  

بودن   پهلوی هم بودن وبرای هم   ، باهم بودن   ، ، همگرایی ، همزیستی 

  .است

گذشت نمای مقبولیت بینش یک فرد دانشورازشناخت نجابت وکرامت انسان  

  .است

  . شتن برای تداوم خوشبختی خیروکامیابی انسانها استگذشت ارجگذا

باید ارزش اخالقی گذشت را همیشه گرامی داشت وآنرا انگیزه ای بسوی  

  . پاکیزگی وکمال عزت نفس دانست
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گذشت رفتار اخالقی انسان درعمل سبب زایش اعتماد ودوستی ، راستی  

ودرستی ، یک رنگی ویکدلی گردیده ونقش سازنده ای در پاکیزگی نیت  

  .انسان ایفاء می نماید

با    ، اندیشه  ولغزشهای  نفسانی  بُدورازتمایالت  که  زیباست  نگاهی  چقدر 

عقالنیت و نیت بی غش ، مناسبات نیک اجتماعی ، خانوادگی و فردی را  

ایجاد   وخویشتنداری  اتقاء   ، بردباری  توافق،  روشن  های  اُفق  ای  برپایه 

را   انسانی  پسندیده  سجایایی  بتوانیم  تفکروعمل  رویکرد  این  با   . نمائیم 

  . درحیات خانواده وجامعه ، جاری سازیم 

اب ترین ارزشی که از فرهنگ باستانی نیاکان به ما  زیرا اساسی ترین ون

ارث گذاشته شده است ، همین گذشت بمفهوم انسانیت ، مروت وهمزیستی 

  . مسالمت آمیز ، در فرآیند تاریخ باستانی پدران ماست 

در متون تاریخ نیاکان ما بویژه در اندیشه های کوروش بزرگ ، مانی ، 

ی ، خیام ، سعدی وموالنای بزرگ مزدک ، رودکی ، ابن سینا ، فردوس

واژگان بخشاییدن ، رأفت و شفقت ، چشم پوشی کردن ازکردار های نامالیم  

دیگران و ده ها مفاهیم هم سنخ دیگرانسانی ، که هرکدام سهمی در بهبود  

بخشیدن اسباب دوستی وهمجوشی اجتماعی جامعه ادا می کند ، شعورانه  

  . است  مورد دقت وتوجه عقالنی قرار گرفته 

آنچه برخود می پسندی بردیگران   " زیرا با پیروی از این اصل اخالقی

، اگر چنین اخالق در زیست اجتماعی جاری نباشد، زندگی معنا   " پسند کن 

  . ، ظرافت ، زیبایی وشکوفایی ای نخواهد داشت
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  :وگذشت که شامل ارزشهای سلوکی ذیل اند ماننداخالق سازش 

خوش خویی ، خوش رفتاری ، خوش نیتی ، خوش گمانی ، خوش بینی ،  

گشتاده رویی ، احترام ، فروتنی ، وفاداری ، انصاف ، راستگویی ، سخاوت  

، خیرخواهی ، مدارا ، ادب ، همدردی ، پیمانداری ، آسان گیری ، چشم  

رازپوشی ، امانت داری ، سپاسگزاری ، عفو    پوشی ، عفت ، راز داری و

 ؛  اند وبخشایش ، شرم و حیا ، مهربانی ، امان دادن ، آبرو داری وغیره 

راه ورسم زندگی   بدون شک  اخالقی  سجایایی  این  ای  وقبول همه  اجرا 

کردن وشیوه پیوند وکنش متقابل با دیگران را به ما ارزانی می دهد ؛ ویکی  

ای اجرایی وحقوقی قوانین بشری نیز به حساب  ازاساسی ترین راهکاره

  .می آید که در گرمایش زندگی اجتماعی نقش بسزایی رابازی می کند 

انسانها   وبدبینی  تازی  های تک  سلوک  تداوم   ، برخالف سازش وگذشت 

  : مقابل یکدیگر، شامل سیئات اخالقی ذیل مانند

، ُخرده گیری افترا زدن   ، بدخلقی  بدخواهی ،  ،    حسادت ،  ، نابردباری 

خجالت دادن ،بُخل وتنگ چشمی ، بزرگ منشی ، تکبر ، انتقام جویی ،  

کینه توزی ، افسون ، فریب ، مکرو نیرنگ ، استهزا ، ریشخند زدن ،  

تمسخر ، نمامی ، دو به هم زنی ، سخن چینی ، نکوهش کردن ، شماتت  

هرسازی  کردن ، سرزنش کردن ، بی دادمند ، بی مروت ، بی انصافی ، ظا

، بدگمانی ، تحقیرکردن ، زیاده روی ، آشکار کردن راز ، ستیزه کردن ،  

 سرسختی نمودن ، لجاجت ، غیبت گوی ، دروغ گویی ، تهمت زدن ، پیمان 
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هر  شکنی ، کشمکش وجدال ، خشم ، انتقام ، آزردن ، ناسزاگویی ، ستم ، ق

، پشت کردن به یکدیگر ، منت ، نفاق ، بدقولی وغیره می باشند ؛ که روال  

خانوادگی    ، فردی  وهمآیشی  دوستی  ومناسبات  آمیز  مسالمت  زندگی 

  .واجتماعی را مختل وتیره وتار می سازند

آرزومندم که آموزش همه ای ما ازکلیت سجایایی اخالقی نیک وبد زندگی  

پذیرش به  مایل  که  براستی  دانه    ،  شتن  ک  برای   ، گذشت  ای  پاکیزه  واژه 

 دوستی وسرسبزی ، میان انسانها ، یکسان باشد .  

با این نگرش من باورمندم که زمان آشتی برادرانه میان اعضای خانواده  

ها وهمتباران ما ، فرا رسیده است . باید همدیگر پذیری را در میهن ودیار  

کرد قبول  اخالقی  وسهش  وجدان  حکم  به  دیگرماهیت    غربت  بار  ویک 

  ، برای همجوشی خانوادگی  همبستگی خویش را درپیشبرد کار مشترک 

 . فردی واجتماعی ، شایسته بنمایش گذاشت
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 بخش سوم :  

 قسمت ششم ــ نفیر خیال

 2017اپریل  23

 

نگرش ” نفــیر خیال ” نمایه یی از نکوداشت هنرمند خوش آوازه وگرانقدر  

 صدیق شباب می باشد . دراین نوشته سوای تمجید وستایش ازکارکردهای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   285                                                        کج بنشین راست بگو 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وارسی    ، مسئله  بر  ما  سخن  روی   ، خالق  جوان  این  وفرهنگی  هنری 

نماز”   چامه  در”  وهمسنخ  همسو   ، مشترک  رویکرد  برسه  وکاوش 

قهارعاصی که بوسیله صدیق شباب به آواز درآمده ، ویژه گردانیده شده  

 .است

 هارعاصی وپیوند آن با سماع مولوی یک ــ باردانشی وپژوهشی چامه ق

 دو ــ باردانشی کنه سماع مولوی دروحدت وجود وخداشناسی

سه ــ انتخاب خرد ورزانه پیوند خنیا ، آواز و نغمه با چامه قهار عاصی و 

 سماع مولوی 

قابل یادآوری میدانیم که نیاکان ما ازدورۀ شاهنشاهی پیشدادیان بلخ باستان  

صد سال پیشتر ازامروز کائینات وجهان هستی را  نزدیک به پنجهزاروهشت

  زندگی   می شناختند وبا دانش وخرد وشناسایی رمز و راز زیست و استمرار

 .داشتندوخردورزانۀ ، آشنایی دانشی 

  االخره وخرد ورزی ایشان در درازنای تاریخ بشری ب  اندیشناک این آگاهی،  

 به شناخت خلقت وآفرینش و یکتاپرستی انجامید.  

که   ست  )ازینجا  ایران  سربلند  و ُکردها  ملت  وپارسها  (  تاجیکان 

باایمان  ،  درروند تاریخ پیوسته یکتاپرست    وسایرملیتهای ساکن این سرزمین

 .مهر ورز وراستکاربوده اند، 
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  ، درمسیرشناخت  ودرستکاری  ومهرورزی  وخداپرستی  باورمندی  واین 

واپژوهیدن  واین   . رابیآفرید  وجود  وحدت  وعرفانی  فلسفی  دانش  اساس 

هستی، ازمراتب سهش ودرک بدایات شئ تا رسیدن   همراستایوبازجستن 

قله  بشری    های   به  دانش  اشیاء،  رشدوتکامل  وجود  پیوند  و  ذات  کنه  به 

 .ارتقاءنموده است

، ژن آگاه پژوهشی یی که از نیاکانش کسب ذاتی نموده   یک ــ قهارعاصی

واندیشهٔ    دیدگاه  بود. و بربنیه این گوهرذاتی هوشیارانه وبی باکانه، دائم ن

های ادبی خویشرا در اشکال بینش اجتماعی بنمایش می گذاشت و در بیان  

ازنجابت انسان وراستگویی  دفاع  ی فکریش، همواره در جبهه  رویکردها

قرارمی گرفت. بویژه مفاهیم وپیام چامه ناب ” نماز” وی سرا پا از جنس  

 .مهر ، سهش ، نجابت وخداشناسی روایت می کند

 

 قهار عاصی چامه سرا بی بدیل فارسی زبانان 
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از دید عرفانی مفهوم ” نماز ” در این چامه نزد قهار عاصی پرستش ، نیاز  

نیست . بلکه نماز    ” وجود ” ، سجود و سربه زمین نهادن به اقوای واشد  

گزار نزد وی یک جوینده ، زاهد و رونده راه ذات قـــدس ُ یکتاست. راهی  

  راستای می رهاند وبه  ومادیت  شتن را از گـــیر نفس دنیازدگی  که زاهد خوی

 .جهــــــان ” بُود ” ره می گشاید

دو روی یک سکه است. زیرا گونه    سماع مولویبا  چامهٔ ” نماز ”    مفاهیم

ازمراد   یی  تجلی   ، تذکر رفت  درفوق  که  ای  آموزشی    " سماع    "های 

  " بُود    " شناخت ذات خلقت وآفرینش  اسلوب نیایش و  بزرگ در    مولوی

 .است

را نباید تنهاچرخیدن وپایکوبی پنداشت. این سنت قدیم    دوــ سماع مولوی

نیاکان ما گونه ای ازراه وروش تزکیه نفس انسانی ورفتن به سوی جالل ،  

 .دبدبه ، شکو ه ذات کبرایاست

سماع درآموزش عرفانی خردمندان ما نزدیک به ُکل ، گوش دل فروداشتن 

خود جوش  راتب  به سروده ها ونغمه ها و آهنگ های موزون درچگونگی م 

ست ؛ در این جایگاه متغیرانسان  در ذات هستی  "  شدن   ُ"  بسمت    " بُود    "

آید ، جذبه و بی خودی   بوجد می   ، میان خواب وبیداری قرارمی گیرد 

برایش رخ می دهد ، ربایش ، شور ، و ربُودگی در دنیایی نهان وجودش  

 .، مستولی می گردد

 ی ودلبرندگی ای که در دائره  چیره شدن اینهمه جهش ، کنش ، دلباختگ
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سهش اخالقی برای زاهد رخنما می گردد ، همه پیمودن راه حق ورسیدن  

 به دربار ذات بیچون می باشد.  

هستی ذات  بسوی  آن  وتوجه  وسیر  دل  بیداری  سماع  که  آفرین    براستی 

 .ومبارزه مقابل نیاز های دنیا زدگی نفس است

، موزونی آواز وسنجیدگی نغمه دل انگیز    سه ــ انتخاب خردورزانه خنیا

صدیق شباب درهمنوایی چامه قهارعاصی و فرورفتن هردوآن دردریایی  

، اتفاقی ست که شنونده وبیننده را بخود  سماع مولویخروشان یکتاشناسی 

ووی  نماید  می  وانسانگرایی  را   جلب  شناسی  راهحق  ومهرورزی   به 

 می کند .    همراهی

صــدیق شباب وخـــالد کیهان دراین تـــرانه قابلیت، ذوق وشایستگی مسلکی  

خویش را درشناخت پیوستگی: زیبایی آواز ، موزونی نغمه ، سازگاری  

با   جزء  سه  آن  وفاق  ــ  مولویچامه  بینندگان    سماع  به  گرم  خیلی  را 

 .ن بنمایش می گذارندوشنوندگا

بویژه زمانیکه صدیق شباب درآرامگاه موالنا به پای نیایش بانگ آهنگ  

سکوت می نشیند و دردنیایی خیال با سهش آرمیده وشور وربایش ، بسوی  

 جمال حق پروازمی کند.  

اتفاقی رخ می دهد   ودرتالقی گاه نمائیدن جمال نورحق در چهره انسان 

 نورحق، اشک محو وجود ازچشمان جوینده  ودرآن مرتبه ازتابش جمال  
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وی، به تراوش می آید. ودر آن توقفگاه گوارا ، دیگرخوشیتن را در وجود  

 .حس می کند مادی زدوده 

، ستایش وتقدیر وآفرین گفتن مجرد به آواز    رویکردهدف از نوشتن این  

خوان ماندگار صدیق شباب ویا خالد کیهان نسبت به نمایش سرود خوانی  

اخیر ایشان نیست. بلکه تقدیر وتمجید از یک کاربا اهمیت هویتی ، زبانی  

سایر   که  امیدواریم  ما  است.  نستوه  هنرمنــد  دو  این  وتاریخی  وفرهنگی 

وکار آگاهان خنیا، با استفاده از تجارب این دو جوان  سرایندگان ونوازندگان  

آورند. ومورد  پدید  را  وبیشتری  تازه  فرهنگی وهویتی  ارزشهای  مبتکر 

 .تقدیر وستایش مردم وفرهیختگان قرار گیرند

)نیت کردم ادا سازم ( قهارعاصی را بخوانش    » چامه «اینجا جا دارد که  

 گیرئیم :  

ــ ردم ادا س ـــنیت ک  ام گیسویت ــاز شــــ ازم نمـ

 دای مصحف رویتـد ز پیشم اقتـــریشان ش ــپ                               

ــ هده ــــوای سجـــه  ، لیکنم ـامی داشتــای ناتمـ

   های باغ ناجویت وه ـوشم شدند از جلــــرام ــــف                               

 ام بودی ده ــوع و سجــ، رکام بودی قیام و قعده 

 ویت ـــلو به پهل ـــردم ادا، پهــــام را ک ــنماز ش                                
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 ، عاصی بود و آزادی ام قدس ـود و مقــملک ب

 ر جناب حضرت رویتـزد بامت سجده می ـ قی                               

 ردم ــاز کــوس نمـــاد رویت هـری به یــــسح

ــ خ ، به یدم ــــبه حضور دل تپ                                  ردم ــاز کــ دا نیـ

ــ ان ز ج ـــعطشم چن   ر ــا برد که رفته رفته آخ ـ

 ردم ـاز کـــــر حجــــ، سفرفتم ـــــربال گ ـــره ک                              

 ل سُرخ بود و آتش ـهایت گای جلوه ــ ر و پــــپ

 گداز کردم ا ـــر و پ ـــتب عشق دست داد و س                                
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 بخش سوم :  

 قسمت هفتم ــ  رهایی از فروماندگی 

 یالدیم 2017می  24

 

 دورماند ازاصل خویش هرکسی کو 

 روزگــار وصـل خویش   با زجوید

 ) مولوی(

ازسرخوردگی  ، افسردگی وانجماد روانی است که   فروماندگی گونه ای

به    ، آن  به  پیچیده  درهم  بیگانگی  مسیرانسان  خود  از   ، ویاس  ترس 

 ودرماندگی سوق می گردد.  

نامناسب زیستش  به نسبت جایگاه  وتداوم حفظ بقاء  انسان درکنش زندگی  

وسیاسی باالی   ، فردی  که درگیرودارحیات اجتماعی  وفشار وجبرمتواترای 

چرخه زیست  وی مستولی می گردد ، فرد بی اراده وسست اندیش دراین  

ناتوان ، فرومانده و سرگشته می یابد  وازبیم و واهمه روزگار    خود را

ودرخویش أمن دردنیای درون خود فرورفته  پناهگاه  تناسخ    درجستجوی 

 می کند ودربستره ازخود بیگانگی قرارمی گیرد .    
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فرد فرورفته درخویش ، ذات وجودی خود    تجرد وخیال ،  ودراین منزلگاه  

  توهم وپندار فراموش می نماید، ودرناهمبستگی  بنسبت ماللت وافسردگی  را  

جایگاه متهوی )غیرواقعی( را می گزیند . ودر    وسواس ومخیله  درجسد  

زند های  سبک  کارکرد  فرد  بسان  وپنداری  رفتاری  های  وسلوک  گانی 

  . اندیش، به قالب هویت مجازی خود ساخته ذهنش چهره راستین می تراشد

وبه این روال زندگی نامتداول خود را بدوراز گوهرهویت و افتخار سپری  

 می کند. 

فروماندگی درادبیات فرهنگ دانشی زبان فارسی نیز به مفاهیم : درماندگی  

، واماندگی ، پریشانی ، بینوایی ، سرگشتگی ، ناتوانی ، یاس ، بیچارگی  

  ، خستگی  ،    ،   فرسودگی  تنگدستی،  ،  آشفتگی   ، شوریدگی   ، پراکندگی 

خیرگی ، گیچی ، سرگردانی ، بی زوری ،  تهدستی ، بی سروسامانی ،  

جوری ، کمزوری ، نازورمندی ، نومیدی ، دلسردی ، دلشکستگی ،  رن

  ، چیزی  بی   ، درویشی   ، گشنگی   ، ناچاری   ، بدبختی   ، سرخوردگی 

پوسیدگی ، کهنگی ، فرتوتی ... والغیر تفسیر شده است. که همه ای این  

 ناگسستنی دارند.  ارگانیک مفاهیم با درونمایه واژه فروماندگی پیوند 

فر واژه  باشد.   ژرفای  می  گوناگون  های  جنبه  دارای  درزندگی  وماندگی 

مگر پژوهش ما دراین جا تأملی به بررسی واژه فروماندگی وجایگاه آن  

آگاهی   ، اجتماعی  وفردی شهروندان کشورما،  جهت  در حیات سیاسی 

 ملی ، تقویت جنبش ابراز وجود وخود فرمانی ملی می باشد .  

کاهش فروماندگی راتقویت می بخشند به قرار  پیدایی ویا  فرآیند مؤلفه هائیکه  

 ذیل اند.: 
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 نخست ــ خود شناسی : 

شناسایی ، فهم وآگاهی ازکنه ذات وجود ، تباروریشه ، زبان ، فرهنگ 

رد گرا قرار   وتاریخ سیاسی نیاکان ، رسالتی است که دربرابر هرفرد خ 

 دارد .  

چون دردیدرس وتوجه این نوشته بازشناسی واژه "  فروماندگی " بمفهوم  

سی  تقویت جنبش خودفرمانی ملی ملت نجیب تاجیک ، درجغرافیایی سیا

 سرزمین خورشید می باشد . ما ازین مدخل به مسئله وارد می شویم .  

پس از ورود پای تازیان به جغرافیایی سیاسی ایران فردوسی،  وبویژه پس  

میالدی تا    1215ازسرنگونی شاهنشاهی غوریان تاجیک تباردرسالهای   

کنون فرهنگ ، زبان وتاریخ سیاسی نیاکان تاجیک از جانب مهاجمین به  

 راتب مختلف مورد دستبرد ودگرگونی ژرف قرارگرفته است .  م

سال و اندی اخیر ، درزیرپرچم فرمانروایان    800ودرجریان نزدیک به  

مهاجم وبویژه شاهان ستمگسترافغان تبار ؛  تاجیکان در لنجنزار فرهنگ  

فرورفته اند وازارزشهای هویت تاریخی ، فرهنگی وزبانی   ،  بیگانه وحاکم  

 بار نیاکان خویش ، خیلی بدور رانده شده اند.  ، ریشه وت 

دارد واین   تاجیکان قرار  برابر  اکنون در  ای که  مشکل سیاسی واساسی 

ملت نمیتواند در مبارزات سیاسی احقاق حق  ،  ابراز وجود نماید . از  

 دهقان آن گرفته تا رهبران این ملت،  اگر تاجیک شهروند سینکیانگ چین  
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است یاتاجیک شهروند سمرقند وبخارا ومرو ، اگر تاجیکان کشورافغانستان  

یا کشور تاجیکستان است ، اگر تاجیکان کشمیرهند وپاکستان اند یا تاجیکان  

در هر کجای دنیا زیست    ایران امروزی ، ویا هر شهروند تاجیکی ای که 

دارند ، هیچ پیوند هویتی وخونی ، فرهنگی وزبانی وسیاسی یی میان این  

ملت    این  ونخبگان  رهبران  وبیشترین  ندارد.   وجود  جهانی  بزرگ  ملت 

بگونه ای درمشکل فروماندگی وبی تفاوتی وبی ارادگی چه در رزمگاه  

 گیرمانده اند .    اندیشه واراده  سیاسی و چه درکردار ورفتار اخالقی

باید تاجیکان ورهبران تاجیک درهرکجای دنیا که هستند ازخواب غفلت  

بیدار شوند. زیراهرقدرتوده های میلیونی تاجیک ازتاریخ وزبان وفرهنگ  

وهمبستگی ملی  ، اصل وتبارخویش دوررانده شوند به همان اندازه ماهیت  

اسی وفرهنگی خویش  وجودی وذاتی ،  وزنه واعتبارملی وبین المللی، سی

ازدست می دهند. قسمی که   المللی  نبرد ، ودرتعامالت بین  را در میدان 

 تاکنون درچنین ناهمبستگی ملی وسیاسی ، همه چیز را از دست داده اند.  

 دوم ــ خود باوری اندیشه :  

خود باوری اندیشه بمفهوم ارزش دادی به درک وتأمل ، خیال وسگال ،  

رای وتفکر ، بینش و شناخت من جاویدان است . این خود باوری وخود  

نیت   با مشکل فروماندگی وناتوانی کردار،  پیوند ژرف وتنگاتنگ  خیالی 

 واراده آدمی دارد.  
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 بگونه نمونه : 

رهبران راست نگروراستگرای تاجیک نزدیک به کُل  بویژه درافغانستان  

، درشناخت ــ دانش وبینش خود خیلی مغرور ودلباخته وشیفته به باورها  

 واندیشه های خویشتن اند .  

زهستی ، به باورهای ایمانی  آنها به دورازخرد ورزی وشناخت خردمندانه ا

وپرستشی خویش ارج اولویت می دهند. وکردار ورفتار وپیوندهای سیاسی  

واجتماعی خویش را نیز نه ! بربنیاد تباری  وخونی ، بلکه براساس همین  

 اندیشه های ایمانی وپرستشی به نمایش میگذارند .   

نیزاین    درمورد رهبران چپ نگروچپگرای تاجیک بویژه در کشورخود ما

ادعای ما وارد تراست . زیرا تاجائیکه من آگاهی دقیق دارم ، چپ اندیشان  

دکتاتوری    " مانند  ومجرد  آهنجیده  های  اندیشه  به  ودانش  رد  خ  نام  زیر 

پرولتاریا " و " ساختار سیاسی حاکمیت تک حزبی مرکزگرا " باوروایمان  

 هی می باشند.  داشتند وبرخی ایشان هم  تاکنون غرق کیف این اندیشه وا 

با نگرش دانشی امروز ، هردو گروه   راست اندیش  وچپ اندیش تاجیک  

، ناآگاهانه وخودفریبانه  در مبارزات سیاسی خویش همچو مبلغان سرسپرده  

قرارداشته   وارداتی  و  بیگانه  تهاجمی  فرهنگ  وپخش  ترویج  درخدمت 

انتخاب کرده   ودارند.  وراه بیگانه شدن از تبار و ریشه خویش را دلباخته

وبه بی راهه روان  اند.  زیرا نگرش راستگرایی وچپگرایی اندیشه دارای  

 دو مورد کاستی مهم می باشد .  
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اندیشه برحاکمیت سیاسی تک محور  ومرکز گرا تأکید می   ــ هردو  یک 

نماید ؛ یکی استقرار حاکمیت دینی می خواهد ، ودیگری استقرار دکتاتوری  

 کارگری .  

براستی که درهردوساختارهای حاکمیت سیاسی وقدرت دولتی ، برابری  

 امت ونجابت انسان بگونه واقعی آن استیفاء نمی شود. حقوقی ، کر

ـ هردوجهت گیری اندیشه ، شهروندان کشور ما را درفرآیند فروماندگی   دوـ 

وازخود بیگانگی قرارداده وازاصل وتبار وریشه وفرهنگ وزبان ایشان  

 دورمی سازد.  

یعنی این دو مورد کاستی ، همچو دانه بنگ ایست که اسیران خویش را  

وزبانی  پیو فرهنگی   ، تاریخی  هویت  مهجوریت   ، درسرخوردگی  سته 

 قرارمی دهد.  

 بگونه نمونه : 

ـ امروز وسالهای پار، آشکاراست ، که حق مشارکت سیاسی تاجیکان   اول ـ 

درساختار قدرت وحاکمیت دولتی افغانستان برهبری پشتونها پیوسته بیرنگ  

 بوده واست. 

باستانی  وفرهنگ  فارسی  زبان  ــ  درافغانستان    دوم  تاجیکان  نیاکان 

دولت   مستیقم  دستبرد  مورد   ، همجوار  کشورهای  وسایر  وازبیکستان 

 ومزدوران وگماشتگان ایشان قرارگرفته ومی گیرد. 

   وکشوردردفاع ازناموس  زبانان ــ امروزجوانان تاجیک وسایرپارسی 3
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استقالل وآزادی مردم ما قرار دارند . باتأسف که این نیروهای    ،شرف  

ـ همه روزه بوسیله برنامه های مخفی سیاسی حاکمیت شؤونیزم   مدافع میهنـ 

افغان ، در تقابل قومی قرار داده شده وبوسیله طالبان پشتون دشمنانه  قبیله 

 بقتل رسانیده می شوند ،  وده ها مسئله دیگر. 

اما رهبران تاجیک وهزاره ها وازبیک ها جریانات این همه مسائل وقتل  

وکشتار دسته جمعی وفردی نیروهای لشکری وملکی شهروندان کشور را  

این را هم می دانند ؟ که قاتالن همه ای شهروندان  باچشمان خود می بینند . و

 ملکی ولشکری آشکارا تفنگداران پشتون تباربوده ومی باشند.  

مگر افسوس ودردا  ! که این رهبران با اندیشه های کلیشه ای خود باورانه  

، ازهویت اجدادی وتبار ، هستی وافتخارات مردم وجان ومال آنها ، نگه  

. ودر رسته ای جنبش خودایستایی ملی همبسته ویک  داری ودفاع نمی کنند  

 مشت ابراز وجود نمی نمایند.   

چرا ؟  زیرا ! این رهبران دلباخته نزدیک به کُل دردائره اندیشه وخیال  

فردی آز ونفس خویشتن ، آگاهانه ونا آگاهانه اسیرکیف دنیای زیست اند.  

نگاشتن چگونگی های  وبربنیه این آگاهی مجرد تالش دارند که با نا دیده ا

  همچو گلبدین حکمتیاروهمیاران سیاسی ، به قاتالن  فرزندان  این سرزمین

وهمتباران آدمکش وی مروت نمایند وهمبستگی وسهش برادری خویش را  

 با آنها اعالم کنند  .  

اما مردم ما جنایات قاتالن فرزندان شان را هرگزفراموش نمی کنند واین  

 جه قانون می سپارند .    جانیان تاریخ را به  پن
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گلبدین حکمتیارقاتل هزاران هزار شهروند این سرزمین ؟ همان فردی است  

سالهای   در  رئیس     1994ــ    1993که  ربانی  الدین  برهان  با  میالدی 

آتش بس همه جانب توافق نامه  امضا  جمهوری اسالمی افغانستان  ه را به 

سمت  وبنمایندگی از قوم پشتون ،  رساند.  ومبتنی برمفاد این توافق نامه  

 صدراعظمی رادر دولت برهان الدین ربانی احرازکرد .  

 

 گلبدین حکمتیارصدراعظم افغانستان

مگر برخالف  تعهداتش پس ازمدتی این پُست را رها کرد و جانشین   

خود استاد عبدالصبورفرید یکی از رهبران حزب اسالمی را بسمت  

 صدراعظم به دولت برهان الدین ربانی معرفی کرد.  
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 استاد عبدالصبور فرید صدراعظم افغانستان

اسالمی  گلبدین   حزب  رهبری  تحت  پُست صدارت  آنکه  سوای  حکمتیار 

قرارداشت.  مگر بادرد وتأسف باید گفت که این فرد وابسته به پاکستان  

در   گستاخانه   ، سرزمین  این  بومی  مردم  ودشمن  سرمایه  های  ونهاد 

 چهارآسیاب استان لوگر مقابل دولت ربانی سنگر گرفت . وبه پشتیبانی  
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پاکستان هرروزه ده ها وحتا صدها خمپاره را ازآنجا به کابل پرتاب می  

 کرد.  واین عمل ناجایز وی سبب کشته شدن هزاران شهروندان کابل گردید.  

 

 برهان الدین ربانی رئیس جمهورافغانستان 

جمهوری دولت   ، پایه  از  حکمتیار  برهبری    گلبدین  افغانستان  اسالمی 

تاجیکان را قبول نداشت . وآرزو وامید رهبـــــری دولت را به سر می  

 پروراند .   

 وبه مشوره پاکستان ونهادهای سرمایه وعربستان سعودی ، وی راه جنگ  
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وخشونت را انتخاب کرد وتالش همه جانبه برای سرنگونی دولت برهان  

الدین ربانی نمود.  وبرپایه همین آرمان نامقدس بود که او با فتنه انگیزی  

وآشوب  جنگهای تنظیمی وایجاد شکاف میان مجاهدین  ، موفق شد که کابل  

 را به خـــاکدان خاک هموارکند .  

درکشورما آنوقت  که  این  اشغالگرهم وجود    باوجود  خارجی  نیروی  کدام 

نداشت . اما گلبدین حکمتیار از تداوم سیاست جنگ وجنایت دست بردار  

پشتونهادر   سیاسی   حاکمیت  استقرار  برای  پشتون  رهبر  وزیرنام   . نشد 

 افغانستان به تداوم جدال مقابل حکومت برهان الدین ربانی ادامه داد .   

 

 رمقاومت احمدشاه مسعود وزیردفاع وسردا
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به   تاجیکان  گلبدین حکمتیار سرانجام در برابر قدرت ورزمایش همبستۀ 

حمد شاه مسعود ورئیس جمهوری برهان الدین ربانی  رهبری فرمانده کُل ا

 ، شکست تاریخی خورد .   

به   تاجیکان  گلبدین حکمتیار سرانجام در برابر قدرت ورزمایش همبستۀ 

رهبری فرمانده کُل احمد شاه مسعود ورئیس جمهوری برهان الدین ربانی  

 ، شکست تاریخی خورد .   

ننگ بر رویه وجدانش نقش    شکست وندامت تاریخی تاامروزهمچو لکه   این

 بسته ومنحیث عقده حقارت غرورش را بی رنگ وزمین گیرساخته است.  

پاکستان   تاجیکان شکست خورد  اساس زمانیکه گلبدین دربرابر  به همین 

اسرائیل   نهاد های سرمایه جهانی دررأس حکومت   ، وعربستان سعودی 

 زد .   دست به ایجاد نیروی پشتونی دیگری زیر نام جنبش طالبان

پُست   احراز  با  اگر گلبدین حکمتیار به ندای صلح حرمت می گذاشت و 

صدارت در دولت جمهوری اسالمی همچو دوبرادرُمسلمان درپهلوی برهان  

 الدین ربانی واحمد شاه مسعود مشترکاً بنفع امنیت وثبات کشورکارمی کرد.   

همین    اکنون مردم ما شاهد تأمین صلح وآزادی وهمبستگی ملی می بود.

دلیل وابستگی اراده سیاسی وخونی گلبدین حکمتیاربا پاکستان وسایر نهاد  

تاکنون کشور ومردم وهستی ما   بوده وهست که  استعمار کهنه ونو  های 

 درشعله آتش تنفر وجنگ وجنایت می سوزد .  

 اما امروزگلبدین باسپری نمودن زیاده از دو دهه زندگی درپاکستان ، گویا  
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با پا درمیانی آمریکا وپاکستان عربستان سعودی  وانگلستان به افغانستان  

 بازگشته .  

چه زمان مناسبی که نزدیک به چهل کشوربرهبری آمریکا درآن حضور  

ودست  مشروع  غیر  گرا  قبیله  وشؤونیستی  پوشالی  دولت  ویک   . دارند 

قد استقالل وآزادی برهبری اشرف غنی متمایل به وفق برنامه  نشانده ، فا

 های مورد توجه نهادهای سرمایه ، سرگرم مشغله است.  

ها   تاجیکان وهزاره  که رهبران  اینست  فوق  های  اندیشه  ابراز  از  هدف 

وازبیکها باید دانسته بیآموزند که رهبران پشتونها ؛   اگر چپ می اندیشند  

جیب ویا راست می اندیشند همچون گلبدین ومالعمر  همانند ترکی وامین ون

واشرف   وخلیلزاد  مانند ظاهرشاه وکرزی  اندیشند  می  قومی  ویا  وحقانی 

غنی ودیگران همه یک سان بدون تفاوت مانند برادر دست به دست هم داده  

ودرراه استقرار حاکمیت پشتونها )افغانها( مانند اسالف خویش نزدیک به  

 ل کرده وخدمت می نمایند .  سه صد سال واندی عم

وگرنه گلبدین کجا  که اشرف غنی وحامد کرزی دست سیاه آغشته بخون  

 وی را می گیرند. ؟  

این دستگیری سیاسی قبیله ای وتباری میان رهبران پشتونها بگونه مستقیم  

 وغیر مستقیم در کُل تاریخ حاکمیت آنها به یک سنت تبدیل شده است.  

 بگونه نمونه :  
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اشرف غنی احمدزی ازجانب دوکتور نجیب هللا درزمانش دستگیری سیاسی  

ومادی شده است. وی به حیث ترجمان دولت نجیب درملل متحد ) با ده  

هزاردالرحقوق ماهوارکه ازطریق سکرتریت خدمات دولتی سفارت کبرای  

غانستان دردهلی اجرا می شده ( ، مقرر گردیده بود . اشتغال اشرف غنی  اف

برایش خیلی سودمند واقع شد و موفق گردید که   احمدزی در ملل متحد 

ازاین جایگاه ، مناسبات سیاسی خویش رابا نهاد های سیاسی غربی وبویژه 

بن آلمان نیز منحیث ترجمان    2001اسرائیل تحکیم ببخشد. ودرکنفرانس  

 لل متحد نقش شؤونیستی قبیله را خوب بازی نماید.  م

مستیقیماً   را  کرزی  حامد  آلمان  بن  نیزدرکنفرانس  زاد  وخلیل  ظاهرشاه 

دستگیری کردند .  وهمین قسم حامد کرزی در انتخابات قالبی وساختگی  

واشرف غنی وحامد کرزی    . نمود  دستگیری  را  احمد زی  اشرف غنی 

 را دستگیری نموده ومی نمایند. مشترکاً طالبان وحزب اسالمی 

بناً  ظاهر شاه ، تره کی ، حفیظ هللا امین ، نجیب ، خلیل زاد ،  کرزی ،  

گلبدین ،  مالعمر ، اشرف غنی ... وده ها رهبران دیگر پشتونها چه اندیشه  

های چپی دارند یا راستی ، دیندار هستند ویا بی دین  هیچگاه راه وروش  

چیزی سد واقع نمی شود . همیشه براساس خود  همبستگی تباری ایشان را 

جهت    ، سرمایه  های  نهاد  به  دروابستگی  قومی  ساالری  وخود  شناسی 

ومی  کرده  عمل  یکسان  افغانستان  در  پشتونها  سیاسی  استقرارحاکمیت 

 نمایند.  
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 ظاهرشاه وحامد کرزی

 

 نورمحمد ترکی رئیس شورای انقالبی 
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 حفیظ هللا امین نخست وزیر       نجیب هللا رئیس جمهور            

 

 خلیلزاد سفیر آمریکا در کابل                     
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 گلبدین حکمتیار وحامد کرزی 

            

 مال عمررئیس جمهوردرزمان طالبان    اشرف غنی رئیس جمهور        
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درمیان   برخالف   ، پشتونها  سیاسی  تبارمنشی  اسلوب  برگزیدگی  این  اما 

 تاجیکان خیلی ناامید کننده است. از هزاران آن یک نمونه :  

اد مارشال فهیم قسیم در یک سفر رسمی به  میالدی زنده ی  2003در سال  

ازوطنداران   یکی  ای  درخانه  مآب  جاللت   . آوردند  تشریف  آلمان 

 درهامبورگ به نان شب دعوت شده بودند .  

 

 مارشال فهیم قسیم معاون نخست رئیس جمهوری ووزیردفاع 

قبالً   دولتی  باالی  خیلی  های  درسمت  که  ما  میهن  نخبگان  از  ای  گروه 

 دند به دیدن مارشال درآن نشانی حضوربه هم رسانیدند . ایشان  کارکرده بو
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دارای قرائت واندیشه های متفاوت با مارشال فهیم قسیم داشتند . مگر بگونه  

سیاسی   کارهای  دوربنای  درمورد  ای  دوستانه  میهن  پیشنهادات  مشوره 

ودولتی به مارشال ارائه نمودند. اما مارشال فهیم قسیم درجواب به ایشان 

 گفت :  

معاون اول ریاست جمهوری ووزیر دفاع یک کشورهستم . ومتعلق  " من  

به همه مردم می باشم. بناً سخنان شما ازاین گـوش می آید واز آن گوش  

 می براید. "  

کنه سخن مارشال همچو یک رهبرسیاسی ودولتی درسطح کُل کشوربجا  

امـــــا    . وتجربی  پیشنهادات    پذیرشبود  فکری  های  دوستان  وراهکار 

 یله جناب مارشال درکشور میتوانست : بوس

همه قتل های زنجیره ای را بگیرد ،    ــ جلو 

 ــ زیرساخت های جامعه مدنی بگونه ای ایجاد می گردید ،  

 ــ امنیت وثبات درکشور مستولی می گردید،  

ــ طالبان باردیگربوسیله کرزی واشرف غنی تجدید سازمان وتسلیح نمی  

 شدند،  

ــ گلبدین وسایرقبیله گرایان زشت تینت مجال بلند کردن سر خود را هم  

 نمی داشت،  

ــ ایجاد زیرمایه های همبستگی ملی وتعادل حقوق شهروندی براه درست  

. وده ها مسئله ملی دیگر راه درست خود را درمی  در حرکت می بود  

 یافت.  
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 سوم ــ خودارادیت  

درماندگی   ازگودال  رفت  بیرون  راه  انتخاب  نگاه  ازیک  خودارادیت 

وفروماندگی است ، واز سوی دیگر نگرشی از تداخل خــــرد واراده می  

بمدد خرد ارزشهای بالنده خوشبختی و مسیر درست زندگی  باشد . که انسان  

 آورد . وبا پیگیری اراده وعمل آنرا بدست می  را تمیز می دهد

 ذات اراده چیست ؟ 

 اراده رهایی انسان از گودال  درماندگی وفروماندگی ، 

 اراده خیزش خودایستایی ملی برای خودفرمانی ملی ، 

 اراده احقاق حق و ابراز وجود درزندگی ، 

 اراده یقین درونی واقدام بیرونی ، 

مردم را در مسیرهمبستگی سوق می دهد ومقاومت ملی را تقویت   اراده

 .  می بخشد 
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 بخش چهارم : 

 وتداوم جنبش طالبان افغان ییدایپ ندیفرآقسمت اول ــ  

 ستمگستر سالم چهره ا در لهیقب یاسیس تیاستقرارحاکم

 الدیمی 2017ی جوال 

پیدایی جنبش طالبان افغان وتداوم استقرارحاکمیت سیاسی قبیله در  فرآیند  

اس  عظمت خواهی  ازفرآیند دونیم قرن فرمانروایی    راستمگستر  الم چهره 

خان   نادر  و  وآدم ُکش  جبار  امیرعبدالرحمان  ازدورۀ  وبویژه  افغان  قبیله 

 غدارآموخته آمدیم .  

، در چهره ریا و    القی ودیدیم که چگونه حاکمان افغان بدور از سجایای اخ

تزویر ، پایه های مادی و سیاسی قدرت وامارت خویش را به هر گونه ای  

که امکانش بوده با جانبداری و پشتیبانی مستقیم انگلیسها در سرزمین ما 

 استحکام بخشیدند .  

دارد ادامه  تاکنون  واسلوب  روش  این  که  ودرد  چنانیکه   .باتأسف 

استفاده از با  پول وس  امیرعبدالرحمان  ادارۀ  الح  مدد کاری  انگلیسها یک 

 سیاسی آراسته واردوی نیرومند افغانی تشکیل داد .  

 با این امکانات دست داشته وی اقوام افغان همتبار خود را ازهندوستان به  
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داده و   انتقال  این  آزاد گاه های زراعتی شمال کشور  بومی  دربین مردم 

سیاسی   پشتیبانی  و  وفاداری  وروش  راه  ازین  تا  کرد  اسکان  سرزمین 

با استفاده ازین تجربه تاریخی ، جنبش   .  وسپاهی آنها را با خود داشته باشد

  طالبان افغان، نیزهمان روش و همان هدف را در ایجاد وتداوم استقرار 

قبیله   اسافغان  حاکمیت سیاسی  نمودند. و با  ستمگ  المدرلباس  اتخاذ  ستر، 

 1997پیروی از سیاست خشن عبدالرحمانی ونادرخانی ، پس از سالهای  

برنامه قتل ها و ُکشتارها وتصفیه های قومی و نژادی ، اقوام غیر    یالدیم

 پشتون را به منصه اجرا قرار دادند 

 

 انگیزه ایجاد جنبش طالبان 

در سالهای  اسالمی  گلبدین حکمتیاررهبر حزب  چنانیکه در شرح پیشتر آمد  

از نام رهبری پشتونها در یک توافق سیاسی در   الدیمی 1994ــ 1993ــ 

افغانستان    المیالدین ربانی رئیس جمهوری اس  با برهانیک ائتالف دولتی  

وشعار    کنار آمد . مگرپس از مدت کوتاهی به قول وقرارخود ایستاده نماند  

کرد.   بلند  جنگ  راه  از  را  ربانی  الدین  برهان  دولت  سرنگونی  برنامه 

وسرانجام دریک جدال سخت رویارویی در برابر نیروهای مقاومت ملی  

 برهبری زنده یاد احمد شاه مسعود شکست خورد .   

حبیب   که  امان    هللاهمانگونهٔ  نبرد  میدان  در  خان را شکست    هللاکلکانی 

 تاریخی داد.  
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ورزمی  سیاسی  صحنه  شدن  وخالی  حکمتیار  گلبدین  شکست  با  اینبار 

درافغانستان واستقراروتحکیم    یالدیم  1994ــ    1993پشتونها درسالهای  

الد برهان  سیاسی  سروصداهای  حاکمیت   ، تاجیکان  پیشوایی  ربانی  ین 

ظاهرشاه ، زلمی خلیل زاد ، انورالحق احدی ، حامد  همچورهبران افغان :  

ودیگران ــ با همسویی   اللی  کرزی ، اشرف غنی احمد زی وعلی احمد ج 

نیت سیاسی ومالی کشورهای جهان : پاکستان ، آمریکا و عربستان سعودی  

مشترکاً برای  این گروه ها ونهاد ها وکشورها  واسرائیل بلند شد ؛ وهمه ای  

ایجاد وتأسیس یک نیروی رزمی وسیاسی مقـاوم دیگـری زیر " نام جنبش  

 .   طالبان " به توافق رسیدند

با ساز وبرگ جدید سیاسی ورزمی   افغان  این مرام که جنبش طالبان  با 

ستادگی  حکمتیار، مقابل دولت تاجیکان ای  سالدمی گلبدینبتواند بجای حزب ا 

 کند ، وزمینه های فروپاشی و سرنگونی آنرا فراهم آورد. 

وسپس باتحقق راهکار های ویژه سیاسی چند پهلو ، ورود پای ناپاک نهاد  

را در افغانستان    وپاکستان   های سرمایه جهانی برهبری آمریکا وانگلستان

  !مساعد گرداند . اگرراستش نگاه کنی ؟ چنان بود که چنین شد

د  ، و ختم  از سوی  اتحاد شوروی در آسیای میانه  از فروپاشی  یگر پس 

راهبردی    «  امپریالیزم و سوسیالیزم    »  جنگ سرد میان قدرت های جهانی  

منافع سیاسی و اقتصادی پاکستان در قبال منطقه بگونه مغرضانهٔ نیز تغییر  

 .    ماهیت مینماید
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پاکستان این بار، با رویکرد جدید به بجای تخته خیزآمریکا و نهاد های  

فراملتی جهان سرمایه ، جهت دست یابی به منابع نفت و گاز آسیای میانه  

، حوزه قفقاز و جنوب روسیه ، بدست گرفتن تجارت پر سود و بازرسی  

ی آن ، وتولید تشنج و بی ثباتی در منطقه ، به فعالیت همه  بر مسیر لوله ها

 .     سیاسی آغاز نمود القجانبه دور از اخ

فغانستان که در مسیر دهلیز پیوند خط تجارت میان پاکستان و آسیای میانه  ا

واقع است ، از طرف آمریکا وانگلیس قربانی منافع شرکت ها و اهداف  

 .   گردیدامنیتی و راهبردی ایشان انتخاب 

وکشور  آمریکا  مدت  دراز  راهبردی  این  اهداف  تحقق  در  ها    پاکستانی 

جنگ های داخلی مجاهدین    استمرارخودشان ، نبود امنیت درافغانستان و

 .    را مانع بزرگی تلقی میکردند 

وبه تاسی از این امربود که لشکریان و اردوی پاکستان که بیست در صد  

اند ودر داخل اردو    سالمیمیدهند و از بنیاد گرایان اآنرا پشتون ها تشکیل 

برای به قدرت رسانیدن پشتون های همتیار خود در    « آی اس ای    »و  

افعانستان مبارزه پیگیر می نمایند. معتقد شدند که صرف از طریق نژاد  

 .    های خود را به منصهٔ اجرا گذاشتالنپشتون میتوان پ

سال   تا  نماینده  پاکست  الدی می  1994گرچه  بصفت  حکمتیار  گلبدین  از  ان 

پشتون ها در جنگ وجهاد علیه شوروی و حاکمیت کابل ، حمایت مالی و  

 .  نظامی همه جانبه میکرد
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مگر با کجروی های ُخلقی و بیماری های سیاسی خود خواهانه ایکه عاید  

حکمتیاربود وهست ، اعتبار خود را میان اقوام پشتون از دست داد و  حال 

های    پالنرادرعملی نمودن    یمیدان را باخت ، و نتوانست که نقش کلیدی 

  . آمریکا وپاکستان درافغانستان و منطقه بوجه احسن بازی کند

  « نوده    »در قریه    الدیمی  1959محمد عمر رهبر طالبان در سال  مال  

به قوم    وابستهقندهار در یک خانوادۀ بی بضاعت وبی زمین دهاتی    الیتو

 هوتک ، غلجائی متولد گردید.  

قریه سنگ  »  امام مسجد  مال  او بخاطر تأمین اعاشه فامیل مشتغل به وظیفه  

و  «حصار   به حزب  مال   .قندهاربود  الیتشهرستان    اسالمی محمد عمر 

از سـال    هللاشک نجیب پیوست وعلیه رژیم پز «  یونس خالص  »  مولوی 

.  1992ـ   1989 برداشت  زخم  بار  چند  و  مردم    (  1)  جنگید  ودرمیان 

این جاست   .قندهاروهمرزمانش ازمحبوبیت نسبی ای برخوردار گردیده بود

نمودن   عملی  برای  پشتون  دیگر  گروه  دریافت  صدد  در  پاکستان  که 

پشتونها   دوبارۀ  سیاسی  حاکمیت  واستقرار  کشورخویش  در  راهبردی 

  . افغانستان دست به کار می زند

ودر همسوئی نیت آمریکا و کمک های مالی عربستان سعودی با همکاری  

 1994پاکستان وسایررهبران پشتون که در فوق ذکر ایشان رفت . در سال  

محمد عمر موفق به تشکیل جنبش سیاسی طالبان درپاکستان  مالبه رهبری 

  . وافغانستان گردیدند
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چون بحث مان بگونه ای ویژه بیان برخی از کارکرد های حاکمیت سیاسی  

نابودی نیروی انسانی ، عظمت فرهنگی  ،  ستمگستر  الم قبیله در چهره اس

تاریخی و  جانبه    باستانی  همه  تشریح  برای  بناً   . میباشد  تاجیکان  میهن 

جنبش تولید شدۀ طالبان افغان ، از    القی عملکرد های ضد انسانی و ضد اخ

ای   نمونه خروارگونه  مگردراینجا مشت  است.  بدور  نوشته  این  حوصله 

می   بازگویی  به  را  افغان  قوم  گروه  و ُکشتاراین  وقتل  وخشونت  ازخشم 

  .گیریم

مررهبر جنبش طالبان افغان با پشتیبانی همه جانبه لوژستیکی  محمد ع  مال

، لشکری و دفتری بنیاد گرایان پشتون تبار پاکستان وپشتونهای افغانستان  

  .درجریان دوسال توانست به دروازه های کابل برسد

محمد عمر با تسخیر کابل بوسیله طالبان ، به هدایت ورهنمائی مستقیم  الم

  الدیمی  1996ت بخشیدن به امارت خویش در سال  پاکستان جهت مشروعی

که در قندهار واقع است ، خرقه مبارک   از زیارتگاه خرقه حضرت محمد    ،

را از محفظه خارج نمود وجسم ناپاک وخون آشام خود را درآن پیچانید و  

ظاهر شد . پس  (  لشکریان کورسرمایه ) وریاکارانه دربرابر اجتماع طالبان  

محمدعمر را بی شرمانه بصفت امیرالمومنین    الواد م از آن این لشکر بیس

      .، تعیین کردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  317                                                       کج بنشین راست بگو

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بخش چهارم : 

قسمت دوم ــ دست درازی کردن حکمتیار به مرز  

 واژگان گوهری زبان فارسی 

 2017اگست  13

درمورد زندگینامه   ُخردهیک  رود که    مسئله نیازمی  کنهقبل از ورود به  

 آگاهی واطالعاتی ارائه شود .  رهبر حزب اسالمی گلبدین حکمتیار

)ت   5در    اریحکمت   نیگلبد سال  ریسرطان  در  یالدیم  1947)  1324(   )

پشتون    ینناقل های  خانواده  یکی ازقندوز در  تیامام صاحب از وال شهرستان  

 آمد.   ا یبه دن یی غلجا لهیاز قب افغان 

سال   در  جمع  1971او  رهبر  ی اسالم  تیبه  به    ن یالدبرهان  یافغانستان 

افغانستان را    یاز آن جدا شده و حزب اسالم  1975اما در   وستیپ  یربان

   (  1. )  گذاشت هیپا

او پس از سرنگونی رژیم شاهی مطلقه وجهموری تک محورخاندان آل  

اطالعات  سازمان  )ا یس  یمال  یهابا کمک یحیا واستقرار رژیم کودتایی ثور

آمریکا  جاسوسی  سازما  (    و  نظام  نو  به    ی اطالعات  از    ی کیپاکستان 

 شد.   لیتبد یضد شورو یروهاین نیتریاصل
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ارتش سرخ    هیکه بخاطر جهاد عل  یجهان  در صد کمکهای  70حزب    نیا

  ی داخل ی که اکثرش را در جنگها کردی را جذب م شدی درافغانستان جمع م

 ( 2) .د یبه مصرف رسان بانشیبا رق

های سرمایه غرب  بابدست آوردن امکانات بادآورده از جانب نهاد    ار یحکمت

  م یبه صورت مستقصنعتی  در ازپادرآوردن مخالفینش دست باالی داشت و

که    می شد    یعامل ترور خبرنگاران و روشنفکران و کسان  م یرمستقیغ  ای

  نیروهای عرب تبارنیز عضویت داشت    ی درحزب و  .کردندی از او انتقاد م

 .القاعده جا گرفتند بکه ش  پسانها این نیروها درکه 

ا نج  سرنگونیز  پس  محمد  موافقتنامه    حکمتیاربراساسهللا    ب یحکومت 

در دولت برهان الدین   یریوز  به سمت نخستشاوریپ  شورای مجاهدین در

شدید قومی وزبانی وسمتی ای  که  اختالفات  به نسبت  اما    ،    دیرسربانی  

این روند  رهبران    انیم داشت  به  مجاهدین وجود    ی هاجنگتشدید  منجر 

 .    میالدی گردید  1990کابل در دهه 

قتل  را عامل    یو  اریحکمتسیاسی ومذهبی    نیاز مخالف  ی اریبسمردم کابل و

تخرو و  افغانستان  دوره    یشهرها  بیکشتارمردم  در  افغانستان  مختلف 

 ( 3) .دانند ی م ی اخلد  یهاجنگ

برهبری برهان الدین    نیمخالفتش با حکومت مجاهدواساس    لیدل  اریحکمت

.    نمودی م  انیدوستم ب  دیعبدالرش  یستیکمون  یروهاین   تیرا موجود ربانی  

   یشورا، »  با دوستم و حزب وحدت خودش  : پسانها همین حکمتیار اما 
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 حکومت وقت زد.  ه یعل ییرا به وجود آورد و دست به کودتا «  یهماهنگ

 

 دیدار گلبدین با جنرال دوستم 

کشته شدند. در    در آن  یادیز  انی رنظامیو غ  د یکودتا به شکست انجام  نیا 

افراد    نیاز مهمتر  یکی شد. او    رانیاز شهر کابل و  ی ادیز  یهاآن قسمت   یپ

  ماً یشهر کابل را مستق   ی. ودیآی شمار م  به   ی داخل  ی در شروع و دوام جنگها

 ( 4) مورد بمباران قرار داد آشکار بگونه و به 

  یهادر افغانستان در سال  ی از جنگ داخل  ید یکه باعث شروع دورهٔ جد

 (   5)شد.  1996تا  1992

   نیشتریو قندهار ب فیکابل، هرات، مزارشر یجنگ شهرها جریاندر 
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دادند و تنها در شهر    گر ید  ی خشونت و تلفات را نسبت به شهرها  زانیم

ها از مهاجرت   بزرگی  شده و موج    کشته   افراد ملکی   50٬000از    ش یکابل ب

 .از شهر کابل آغاز شد  ویژه از افغانستان به 

و فعاالن   یحقوق بشر  ینهادها  یاز سو  اری حکمت  نیگلبد   یاسالم  حزب

است.  جنگ شده   نیدر ا  انیرنظامیمتهم به دست داشتن در کشتار غ  یمدن

ا برخ  اریها حکمت گروه  نیبه گزارش  از جمله    ع یاز فجا  یمسئول  جنگ 

 است.  در کابل  1992ماه اوت سال  یپران موشک

کم  نیهمچن گزارش  حکمت  ب یصل  ی المللنیب   ته یبراساس  به    اری سرخ، 

از    ش یکردن ب   یتن و زخم     1800ل  اق  مسئول کشتار حد   م یصورت مستق

 است.   یرنظامیغ 8000

او را به نقض حقوق بشر از جمله    زیحقوق بشر ن   بان  ده ید  یالمللن ینهاد ب

اجبار  د یناپد س   ی شدن  ز  کیداشتن    ، یاسیمخالفان  در    ینیرزمیزندان 

  ی ردولتیغ  یهابه سازمان  زیآمنت پاکستان و شکنجه در آن، و حمالت خشو

برا   یهابرنامه  نهیفعال در زم بهداشت  افغان  یآموزش و  در    ستانیزنان 

 ( 6).کندی پناهندگان در پاکستان، متهم م یهااردوگاه

 سال در    17حکمتیار پس ازجنگها وشکستها وقتل وقتال مردم ما 
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کرد   سپری  را  آورخویش  شرم  زندگی  پاکستان  آی  اس  آی  دستارخوان 

با دولت    اش  حزب  خود به نمایندگی      2016سپتامبر    22وسرانجام بتاریخ  

امضا کرد و بنا بر  ساختگی دروغین  صلح    مانیپهمتبارش    یاشرف غن

از جانب دولت  اریحکمتجنایات نسل کشی   ،قبیلوی ایشان    مانیاز پ   ی بخش

کشور اشغال شده  شد و به    دهیبخش  دست نشانده وغیر مشروع اشرف غنی  

 افغانستان بازگشت.  خراسان ــ 

اسالمی به    حزب  یاسیس  انیزندان براثر این توافقنامه )گلبدین ــ غنی (   

ک  های  اززندان  وشرط  قید  وبدون  دادگاه  ازفیصله  و  شوردور  شدند  آزاد 

فاصله گرفته،  افراط گرایان  از  که تا  متعهد شد  ریا کارانه    ی حزب اسالم

اقدام نکند.    یحکومت مرکز  هیافغانستان وفادار بماند و عل  ی به قانون اساس

وهمچنان اشرف غنی براساس زند وبند های پشتونی با نهاد های بین المللی  

 ن یب  یهام یتحر    2017  فبوری  سومدر  معامله کرد که بربنیاد آن معامله   

    .شد لغو  اریحکمت ه یعل یالملل

در دارلمان کابل زندگی  مدرن و أمن  گلبدین حکمتیار اکنون دریک ویالیی  

قرارداشته واز همه  کابل  شاهانه دارد ودرحمایت صددرصد امنیتی دولت  

 .  می باشدامکانات حاکمیت سیاسی اشرف غنی همتبارش برخوردار

است  ویاهم  بوده  گلبدین حکمتیاربه نسبت شایعاتیکه در رسانه ها درجریان  

فرهیخته  براساس   ازجانب  که  مجلس  خانم  سخنی  عضو  روشن  بلقیس 

 حاکی ازآن است که  ، نمایندگان افغانستان درمورد شخصیت وی بیان شده 
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این آدم در ایام نورستگی زندگی اش گویا مورد اذیت وآزارکدام فرد بدجنس  

درون   دردنیای  که  گردیده  کارسبب  واین  شده  واقع  صفت  حیوان  و 

حق برای  حکمتیاردانه عقده  وانگیزۀ  گیری جوانه زند   انتقام  ارت وحس 

  . گردد  اش  او در زندگی  اخالقی  احساس  دنیای  بیرغبتی   آوری  فراهم 

ترقانیدن عقدۀ حقارت تمام رویای زندگی اش   برای  آقا  این  اینجاست که 

 آمیخته با ُخون وکُشت وکُشتار سپری شده است.  

شایعه فوق را نه حقیقت    اگراز دید راست اندیشی ، اخالقی وعقالنیت این

بلکه کامالً نادرست وغیرواقعی پنداشته باشیم  ، پس این جا سوال خلق می  

شود که  کدام انگیزه واسباب ولوازم سبب شده که آقای گلبدین حکمتیار  

هیچ گاه وهیچوقت با هیچ کسی جور نمی آید ودرفرآیند رهبری حزب اش  

از رژیم کابل  در  موجوده  های  ها    باتمام رژیم  خلقی  خان و رژیم  داود 

کرزی   حامد  و  ربانی  الدین  برهان  حاکمیت  دوره  تا  گرفته  ها  وپرچمی 

 واشرغنی احمدزی  همیشه در جنگ وجدال ورویارویی بوده است .  

من به این اندیشه تأکید می نمایم که تمام کجروی های ُخلقی ، نگرش های  

ی ها ومهربانی های  افسرده حالی ، خودخواهی ها ویکتازی ها ، وشایستگ

 درسه بسترشکل می گیرد .   در یک جامعه ،   افرادرفتار  سلوکی 

ـ بسترمادی خانواده  ،   شخصیت یک فرد وویژگیهای رفتاری وپنداری  یکمـ 

نموده   وتکامل  اودران رشد  که  ایست  مادی  بستر  مستلزم  وکرداری وی 

 است .  
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ـ بسترمعنوی  ، یعنی   شخصیت مهتر یک کودک ونوجوان رشد ونموی  دومـ 

در خانواده ، کودکستانها ، مدارس ومکاتب ، آموزشگاها ودانشگاها وسایر  

بستگی به برنامه های تدریسی این موسسات    موسسات آموزشی وپرورشی

یا درس     دارد ، که برای فرد شهروند تمرین انفجار وانتحارداده می شود

 مهر ومحبت ودوستی وهمزیستی .   

سوم ــ بستر جامعه و هم جبر جامعه : جبر جامعه به این مفهوم که تمام  

اشکال شعور اجتماعی یک جامعه ، خواهی نخواهی از شش جهت باالی  

 یک نوجوان وشهروند تأثیر بسا سازنده دارد.  

زیرا شکل گیری شخصیت یک انسان در جامعه مناسبت خشت وقالب را  

ل هم در قالب به همان    وجود دارد    قالبهمان قسمی که    دارا می باشد.  گ 

قواره شکل می گیرد . بناً هراندیشه وتفکر ای که درجامعه حاکم است ،  

همان اندیشه شعور وآگاهی ، رفتار وکردار انسان شهروند را می سازد .  

 اندیشه حاکم می باشد.  همین ورشد وتکامل جامعه نیز در گرو

این رویکرد   به  اتکاء  با  ،  پس  که خشونت    می نمونه  گرفت  نتیجه  توان 

پیشگی ، افسرده حالی ، تکتازی وخودخواهی گلبدین حکمتیار وسایر هم  

که تعداد اینگونه افراد در جامعه بیشمار  قطاران هم خوی و هم سرشت وی  

حاکم در جامعه عقب نگهداشته خود   واپسگرایی  زاده اندیشه  است ، همه  

 ماست.  

 باز  در جامعه سر از نو  قالب هارا  ست بربنیاد این راهکار عاقالنه بای 
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باتمام زیرساخت های  سازی  ونوسازی کرد   انسانگرایی را  . وفرهنگ 

 مادی ومعنوی اش ایجاد نمود .   

مدت سه سال  اکنون که گلبدین حکمتیار درکابل زندگی می نماید ودراین  

واندی در فضای أمن وفراوانی موفق نشده که حس همدیگرپذیری را در  

خود نهادینه سازد . هنوز باکجروی های ُخلقی وبدنیتی تالش می کند که  

آ رویکر  تبلیغ  وبجای  ظاهرشود  ها  سانه  وهمگراییدرر  برادری    شتی 

 وبرابری مسایل قومی وزبانی وسمتی را باال می کشد .  

 ۀ ز یوپاک  یبه مــرز واژگان گوهر  اریکردن حکمت  یدست دراز  از آنجمله  

  ! باشدمی  یزبان فارس

  م یرژ  یوروان  یروح  ه یتقو  یبرا  کایدانند که دولت آمر  یمردم خوب م

 به کابل آورد .   اررا یحکمت  نی، گلبد ی احمدز  یاشرف غن  یپوشال

 سپرده شده ازجانب   یاسیس ف یورودش به کابل تاکنون در وظا ایام از یو

  ت یوتداوم حاکم  واستقرارمنافع آنها ،    نیها به نفع تأم  یها وپاکستان  یکایآمر

 موفق بوده است  .   یلی افغان خ لهی قب ی اسیس

گویا    یخاکفروشانه ، و  ی ها  تیهمه مصروف  نیا  یاواخر در پهلو   نیدرا

 یغناشرف    میرژ  یسخنگوپشتیبان وــ    دی جد  فهی اربابان به وظازجانب  که :  

 .       باشد افته یدرهمه امور،  تقرر
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  ار یحکمت  نی، گلبد  یالدیم  2017اگست    11  مورخ   کیگزارش اسپوتنبه  

  نالوژى ینكرده و ترم  تیملى ما را رعا  نالوژىیگفته است : رسانه ها به ترم

را استفاده مى كنند. پوهنتون را دانشگاه، محصل را دانشجو،    رانیرسمى ا

 . ندیمى گو ندگانیآموز و ولسى جرگه را مجلس نمامتعلم را دانش 

 روشنکرد :    دینخست از همه دو مسئله را با  

ترم  یکی واژه  بکاربردن  بوسیلهterminologie)  نالوژىیــ     نیگلبد   ( 

بمفهوم    یفارسزبان  در  این واژه  است.  و    ی سینگل ا یک لغت  ،    ار یحکمت

     .رود ی ( بکار م ی )واژگان شناس

، زبان اول عرفان  ایآس یحوزه تمدن ی، زبان تفاهم مل  یــ زبان فارس  دو

است . وبکدام    یجهان ، زبان دوم جهان اسالم ، وزبان دانش ومعرفت بشر 

  ی مردمان پارس  یندارد.  بلکه زبان همگان   ی وابستگ   ی ا  ژهیکشور وملت و 

 باشد .   یگو ، درسراسر جهان م

قد وقامت خود را    ی یزارد  کسو یاز  در عالم تخیل    اریحکمت   ن یچون گلبد

  ی ها وسخنران  یــ داور  گرید   ی کرده ، واز سو  یریدرآفتاب نشست اندازه گ

برا  شیخو   یوعبد  ی دانشریغ  یها که    یشنوندگان  یرا  کرده   ارائه 

 بدورمانده اند .   یازآموزش وپرورش دانش ومعرفت عقالن

شنوندگان    دنز  یو  یها   شهیواند  هاکردیدو جهت است که تمام رو  نیوازهم

وب رخالف نزد دانشوران  آورد  .  ی تقدس را بدست م ۀ زیهمتبارش ــ وج

 سخنان مجرد و آن هم از زبان یک آدم بی شرم وبی حیاء و آبرو قی کرده.   
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با کسب شأن وجالل کاذب ، همچو پوقانه پوف   نیجا است که گلبد  نیاز ا

  انات یسنجش جرم و وزن  وجود خود را در روند جر  یشده  تناسب واقع

ه  ذهن هنوز ب  یفرد ناآگاه وخال   نیا رایکشوراز دست داده است. ز  ی اسیس

ن ب   آمدهیخود  انسان    ی، چند روز  داندکه  آن  به  گذشتن  دانشگاه  کنار  از 

 شود.    ی دانشمند وداور نم

انسانها   اریحکمت   نیگلبد وکشتار  قتل  در  شما  تجربه    گناه یب  ی !  ما  مردم 

وم   د یدار  ی خوب  ی مسلک  یوآگاه قتل    دنیآگاه  یادعا  د یتوانی .  در 

 یرسبان فادرمورد ز  یداور  ی.  مگر دانش شما برا   دیوکشتارمردم نمائ

 وکودکانه است .    هیما  یب ی لیخ

  ی از زبان فارس  شتر یشما ، جهت فهم ب  ۀچشم بست  روانیشما وپ  ی آگاه  یبرا

  زه یوهمچم واژگان پاک ه ی، بگونه نمونه ازجمع چند بندواژه وهمآوا وهم قاف 

،    یا دانشجو   ، دانشگاه  ومجلس    و:  آموز  دانش  واژه  هزار  هزاران 

  .    میریگ ی م یبه معرف ی را بار ندگانینما

درادبیات زبان فارسی به مفهوم جایگاه آموزش دانش    یکم ــ دانشگاه :

است . مؤسسهٔ عالی بزرگی که شامل چند دانشکده ورشته های گوناگون  

 ازدیپلوم درآن آموزش داده می شود.  بلندتردرسطح 

شگاه ازدید بار دستورزبانی ، زبان فارسی با سایرواژه ها ــ بند  واژه دان

 واژه ، همه قافیه و پشت گردن ، همآوا ، همنویسه وهمچم دارد . بدین  
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مناسبت جادارد که برای آگاهی بیشترگلبدین حکمتیار، درباره بندواژه های  

 100زبان فارسی که شمارشان به هزاران می رسد مشت نمونه خروار  

 :    بندواژه وهم قافیهٔ دانشگاه را معرفی می نمائیم 

1 ، دانشگاه  ،    2ـ  آموزشگاه  ،  ـ    3ـ  ،  4آزمایشگاه  پرورشگـــاه  ـ    5ـ 

ـ فرودگاه    10ـ فروشگاه،    9ـ نمایشگاه ، 8ـ باشگاه ،7ـ خوابگاه ،  6زایشگاه،

  15ـ استراحتگاه ،    14ـ آرایشگـاه ،    13ـ قرار گاه ،    12ـ ایستگاه ،    11،  

ـ آسایشگاه ،   19ـ کارگاه ،   18ـ منزلگـاه ،  17ـ آرامگاه ،   16ـ جایگاه ، 

ـ    24ـ جنگ گاه ،    23ـ ستایشگاه ،    22ـ لشکرگـاه ،    21متگاه ،  سالـ    20

ـ مزارگاه   28ـ نشستگاه ،    27ـ کشتارگـاه ،    26ـ پناهگـاه ،    25رزمگاه ،  

 33ـ سجــده گاه ،    32ـ عبادتگاه ،  31ـ آوردگاه ،    30ـ زیارتگـاه ،    29،

ـ خـرمن 37ه ،ـ پرسشگا 36ـ پالشگاه ،   35متگاه ،  الـ م  34ـ  خــــرگاه ،  

ـ تمــاشاهگاه ،    41ـ بندگاه ،    40ـ گـــذرگاه ،    39نگاه ،  ال ـ جو  38گاه ،  

ـ    46ـ آتشگاه ،    45ـ دستگاه ،    44ـ عـــرضه گاه ،    43ـ گــریزگاه،    44

ـ چــراگاه    50ـ حربگاه ،    49ـ مجلسگاه ،    48ـ پیوندگاه ،    47جراحتگاه ،  

  55ـ خــاستگاه ،  54ـ پیکارگاه ،  53ه ، ـ پیشینگا 52ـ حـــرام گـاه ،  51،

ـ پرستشگاه    59ـ آخـــرگاه،    58ـ گازرگاه ،    57ـ امید گاه ،  56ـ تجلی گــاه ،  

ـ    64ـ آبگـــاه ،    63ـ آبشتگـــاه ،  62ـ زیــارتگاه ،    61ـ بــارگاه ،    60،  

آماجگاه    ـ   68ـ نشانه گاه ،    67ـ آبخیزگاه ،  66ـ آبـریزگــاه ،    65آبـــانگاه ،  

ـ آرزوگاه   73ـ ناگاه ،72ـ تهیگاه،  71ـ ادبگاه ،  70ـ حاجت گاه ،    69،  

 لنگرگاهـ    78ـ بلگاه ،    77ـ هیچــگاه ،    76بسملــگاه ،    75ـ قربانگاه ،    74،
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ـ   83ـ زمستانگاه ،  82ـ پائیزگاه ،  81ـ تابستانگاه ،  80ـ بهارگاه ، 79، 

ـ بـناگــاه    87ـ بندرگــاه ،    86ـ بلند نگــاه ،    85ـ پالیزگاه ،    84بکــرنگاه ،  

ـ پیکــارگــاه ،    91ـ پیشــگاه ،    90ـ پایگــاه ،    89ـ پاشـنه گــــاه ،    88،  

ـ    96ـ صبحـگـــاه ،    95ـ پاســـگاه ،    94ـ بــندگـــاه ،    93ـ بنگــاه ،    92

ـ    100ـ گــــــــــردشگاه ،    99ـ تاجــگاه ،    98ـ آمدن گاه ،    97بامگـــاه ،

 .بـــزمگـاه ... و صد هـــا واژه دیگر

دانش ، دانش    ۀندیبمفهوم جو  یزبان فارس  ات یدر ادب  ــ دانشجو  :  دوم

... والغ  ی آموزش عال  ۀ پژوه ، شاگرد دور دانشگاه    ده یگرد  فیرتعریدر 

دانشجو را به   یۀچند بندواژه وهم قاف  نجا ی مسئله ، درا ییاست. جهت روشنا 

:. دانشجو ، رزمجو ، جنگجو ، هنرجو ، مصلحت جو   میریگ  ی خوانش م

جو ، نصرت   بی کامجو ، ع  جو ، جستجو، اصالح جو ، فتنه جو،   چاره، 

  کارجو یجو ، پ زهیجو ، ست کی، دجو بجو ،  ن جو قتی جو ، پناه جو ، حق

، پرخاشجو ، آرزمجو، دلجو ، صلحجو، نامجو ، استفاده جو ، انتقامجو ،  

، مداخله    وج  نهیجو ، ک  نیصرفه جو ، چاره جو ، سلطه جو ، فشار جو ، ک

جو ، آرامش    شی جو ، هنگامه جو ، آب جو ، جفت جو ، حادثه جو ، آسا 

جو ، رخنه جو ،   یتی جو ، انس جو ، چ  ی جو ، بهانه جو ، پ غارهیجو ، ب

جو    یجو ، شو  وه یجو ، ش ادهیجو ، ز  ادت یجو ، سالمت جو ، ز  شیافزا

، کناره   و ججو ، شاه جو ، نکته جو ، نقطه جو، لقمه جو ، کعبه  نی، مشک 

جو ، راه جو، حق   م یهیجو ، آرام جو ، عربده جو ، مدد جو ، فتنه جو ، د

 راز جو ، آش جو ،  ــــــجو ، گل جو ، فرجه جو ، دانه جو ، هدف جو ، ف
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جو ، کال جو ، ال جو ، او جو ،    ی سبقت جو ، ماجراجو ، پرس جو ، خ

جو    گی،  رُو  توره ــ جو ، بن جو ، بجل ــ جو ، جل ـ جو ، جه جو، آخ ج

 ریجو ... والغ هربه  جو ،  می،  ن 

  رستانیدبستان ودب   ۀکه دردور  یشاگرد  یدر فرهنگ فارس  آموز :  دانش

را   دانش آموز هی آموزد . چند بند واژه وهم قاف یخواند ودانش م یدرس م

.:   دانش آموز ، نو آموز، بد آموز ، خود آموز، کار    میریگ  یبه تأمل م

آموز ، هنرآموز ، دست آموز ، ادب آموز ، ، رقم آموز، رقوم آموز ،  

آموز ، بخشش آموز    ی آموز ، کم آموز ، الفت آموز ، باز  ریآموز ، د  رفح

، رقص آموز ، پرورش آموز ، ره آموز ، معرفت آموز ، مسئله آموز ،  

پند    ، آموز  بیآموز ،  ، غ ی کیآموز  ن کیآموز ، ن  ت حیشب آموز ، نص

آموز    گآموز ، ُ تند آموز ،  عبرت آموز ، هم آموز ،  راه آموز ، فرهن

   . ری،... ،  والغ

نما   :  ندگانینما  مجلس  قلب    ندگانیمجلس  بمثابه   ، مردم  منتخب 

دولت شناخته    یکار  یومراقبت برنامه ها  تیهدا   یمرکز اساس   یدموکراس

  ی نی ارگان تقن نیتر یــ عال  ندگانی، مجلس نما ی شود . در نظام پارلمان یم

ه و  است  نما  رانیوز  ئت یدولت  برابر مجلس  پاسخگو هستند.    ندگانی در 

 ، مجلس سنا ،    یالت ی ، قانون مجلس ، ماه مجلس ، مجلس ا  ندگانی امجلس نم

فوقان مجلس   ، عوام  مجلس   ، مجلس    یمجلس شورا    ، مجلس رقص   ،

 مجلس ، مجلس کردن ،  نقل مجلس   ری، ام  ی گساری، مجلس م  یمسخرگ
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مجلس ،    ۀقی ، سل  برگذارکردن، مجلس داشتن ، مجلس    ختنیجلس انگ م  ،

،    یمجلس ، صورت مجلس گفتن ، مجلس ساختن ، مجلس شور  ستادگانیا

،    خانه مجلس نهادن ، مجلس آرا ، مجلس آشو ، مجلس افروز ، مجلس

، خوش مجلس ،   س ی، مجلس نو  نی، مجلس نش   ی مجلس گاه ، مجلس گرم

پذ مجلس   ، محور  ، مجلس    یی رایمجلس  بزرگداشت  مجلس  ،    اد ی،  بود 

، مجلس قوه مقننه ، صاحب مجلس ،    یعیمجلس مؤسسان ، مجلس تشر

  انیمجلس ، مجلس اع  ۀ ندیمجلس ، نما   ل یمجلس ، مجلس مشاوره ، وک  ی بان

  شگرد یو... صدها بند واژه پ   یالتیا   ی ، مجلس شورا  ی مل  ی ، مجلس شورا

وجود دارد که تذکر    یدر زبان فارس  ندگانی وپسگرد وهمچم با مجلس نما

 است .       رونینوشته ب  نیهمه آنها از حوصله ا
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 بخش چهارم : 

 قسمت سوم ــ پاسخ به سخنان گند گلبدین حکمتیار 

 2017اگست  24

 

 گلبدین حکمتیار 

باعرض ادب ! سخن خویش را دربرابر گفتاربی مسئوالنۀ  فسق وگناه آلود  

گلبدین حکمتیار علیه قهرمان کشورفرمانده مقاومت ملی احمدشاه مسعود  

 وسایر رهبران تاجیکان ، آغازمی کنیم :  
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گلبدین حکمتیار به مناسبت سالروز استقالل افغانستان در میان هواداران 

  متشکل از حزب جمعیت : که    خود در کابل از »ائتالف نجات افغانستان

ها    وحدتحزب  و  ازبیکان      جنبشب  وحز  ،  تاجیکان   اعالم   هزاره 

 «انتقاد کرد.  موجودیت کرد

 

 عطامحمد نور ، محمد محقق ، عبدالرشید دوستم 

 ازاظهارات خود،درباره احمدشاه مسعود ادعاهایی   دیگری  حکمتیاردربخش

 های سرشناس تاجیک همچون  مطرح کرد که این سخنان با واکنش تند چهره
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 عبدهللا عبدهللا، عطامحمد نور، احمدولی مسعود و یونس قانونی مواجه شد.  

ارتش   پاکستان  حکمتیار به روابط مسعود با طالبان و سازمان اطالعات 

 .اشاره کرد ISI موسوم به

درواکنش به این سخنان حکمتیار، عبدهللا عبدهللا رئیس اجرایی دولت وحدت  

 مرداد ماه در نشست شورای وزیران گفت:   30ملی امروز 

مندانه درباره قهرمانان کشور که ناشی از حقارت است،    ابرازنظرعقده   "

نمی  جای  به  ربانی راه  استاد  شهید صلح  شاه    برد.  احمد  ملی  قهرمان  و 

های چهره   بوسیله  مسعود حافظان استقالل این کشور بودند و تحریف تاریخ

 ."شودشکست خورده سبب خدشه دار شدن قهرمانان این کشور نمی

حکمتیارمقابل   گلبدین  گفتارپرازدروغ وغیراخالقی  دراینجا  مناسبت  بدین 

 رارمی دهیم :  رهبران تاجیک را از دید بینش اسالمی مورد تأمل ق

، درباره انتشارتهمت   میکردن مومنان به راه مستق  ت یجهت هدا میکر قرآن

  ی وپاسخده  تی، مسئول  مانیاهل ا  انیوفجوردرم  ، فحشا  یوبهتان ــ هرزگ

 : آمده است  19 هیکند . و در سوره نور آ یم انیب  کویخود را ن 

  ا یالدن  یف  میامنوا لهم عذاب ال   نیالذ  یالفاحشه ف عیان تش  حبونی  نیان الذ "

 " تعلمون ال  و انتم علمیو االخره و هلال  

 شود    عیدرحق مومنان شا  یکه دوست دارند تهمت ، بهتان وزشتکار  یکسان
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داند وشما   ی پردرد خواهد بود و خدا م ی عذاب و آخرت  ا یآنها در دن  ی برا، 

 .دیدان ینم

سازد    یرا آگاه م  مانی، اهل ا  19  هینورــ آ  ۀسور  زهیو رهنمود پاک  اندرز

  یی دروغ بستن ، تهمت زدن ، بدگو  یفضا  د ینبا   سالمی جامعه ا  ی که فضا

 .نمودن باشد  بتیکردن ، کذب وغ

،   ی آبرو ، سرافراز قت یدر حق  ی وتهمت زدن به کس یی هدف از بدگو رایز

را لکه دار    مانیمردان باناموس واهل ا   ای وی  افتخار ، شرف واحترام کس

 .کردن است

ا   یادآوریاز    مرام فوق  در  نور"  سوره  بشوند    نست ی"  آگاه  مردم  که 

 کنند که ؟ شه یاند کردیرو نیبه ا   اسالمی واخالقیوازنگرش 

  نیگلبد  ریاخ  ییوبدگو ییوهرزه گو یی گو هودهی، ب یی سرا اوه یهمه  نیا  ایآ

مل  هیعل   ار،یحکمت و  احمدشاه ی  قهرمان  با سور  یمسعود وهمرزمان    ۀ ، 

 .ریاخ یدارد و ییقرآن ، کدام سازگار 19 هینورــ آ 

گلبد  نهمهی باا اما    رهیت   یلیخ   یمسلمان  یدعوا  اریحکمت  نیکه   ، دارد  هم 

  ی خداوند کالم قرآن و خالف  وسته یپ ی و باتأسف که ، گفتار وکردار وپندار 

 قرارداشته است.  

خشم وخشونت بوده واست. خداوند    ،جنگ  یدر راستا   شهی هم  یو  دیتأک  رایز

  نهفته   او در کجا   ی وکردار  یلقخُ   ی ها  ی ناهنجار  نیاانگیزۀ  داند که    یم

 .است
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  اخالقی که دروجدان ونهانگاه احساس    می گردد اوآشکار  ی لقازروش خُ   رایز

، حرمت    یستی، همز  ی، راست  یمهر ، دوست  ،یشتنداری، از رحم ، خو  یو

 . ستین  ی، نجابت وکرامت انسان خبر ی شناس

ک او د یــ شا باشد ، اما مسلمان نما ــ   نت یوزشت ت دراعتقاد قلبی یک ُمشر 

 .    سیدر لباس تدل 

کند . عقده هتک حرمت    ی م  ییعقده گشا بااین گفتار های ناهمگون  او  د یشا  ــ

غرور آز اش ،عقده    شکست  یروزها  ی، عقده ناکام  ینی، عقده حقارت وبدب 

  تقابل  ۀ شد  یمرد قربان  نیا  دیجنگ وکشتارمردم ... شا  رتداوامیناپذ  یریس

ـ که آن سبب بروزانگ   یایعقده ها دردن   نهمهی ا  وجدال   زهیدرونش شده باشدـ 

 . است   ده یگرد یروزمره و ی درزندگ ی کردار وی لقخُ  ی ها  یها وناهنجار

دردرونش شعله ورباشد    ی ــ نبود فرهنگ متمدن اجداد  ی عقده مند  د یشا  ــ 

 . سازد یوآزرده م نیاندوهگ  روان اورا وسته یکه پ

  ی ایدن  اکانشیجا افتاده ن یخاک فروش  یخیوتار یاسیسنت س  هٔ نیگز دیشا  ــ

اکنون هم خودش   نیهم  ارهچیدهد ، که ب  یم  فشارد ورنج  یداخلش را م

غنی  و  یکرزحامد  وهم   سا  یاحمدزاشرف  همتباراش    ریوهم  رهبران 

برا   کایوآمر  س یانگل  رقیربیدرز افغان به    لهی قب  یاس یس   تیبقاء حاکم  ی، 

  ی استعمار کهنه ونو انجام م  ۀ زند  مثانه را درجسم   فه ی خود وظ  ۀ واراد  لیم

 .دهند
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  کانیدرمورد رهبران تاج  ار یحکمت نیگلبد  یی ، تهمت وبدگو  یی سرا اوهیاز

داور   ه یو توج  یزبان فارسپاکیزه    یواژه ها  درقبالی  و  ر یاخ  یها   یو 

  کامالً  ، آقا  ن یشود که ، ا یم ده ی، فهم کانی وتاج رانیا انی م یکی مسافت اتن

آگاه ازس  یوفرهنگ  ی خیوتار  ی دانش  ی فاقد  اجداد    )   اکانین  نیرزمــــــ، 

 .باشد ی م( کرد ها   و وپارسها   کانیمشترک تاج

 . م یدانیم الزمرا درمورد ی خیروشن شدن مسئله ذکرچند نکته تار یبرا

پا  با درسالها  رانیا   ای  انیآر  نیبر سرزم  هایتاز  یورود   637  یبزرگ 

آنعده ا  میالدی  ، در    ستندیز  یکشورپهناورم  نیا  درغرب  که یهائ   ی رانی، 

. اما  شدند  مسما   ان یپارس  ای   یــ عجم  ی مهاجم ــ بنام مول  ی هایبا تاز  زیتما

،  زندگی داشتند  بزرگ  رانیدر شرق وشمال شرق ا  ی که  ها ی رانیاآنعده  

  ده ینام   ی ــ مول  یعجـــم   ا ی  ان یپارس  ای   ک یبنام تاج  هایبا ترکها وتاز  ز یدر تما

 . شدند

  ی ــ مول یاست وهر عجم کیتاج   یاست وهرپارس  ی، پارس کیهرتاج  بناً 

، ً    کیتاج وهرپارس  مول  یعجماست  ازدوتاجیک    یـ   .   دگاه یاست 

کُ   کیتاج   یتبارشناس  تبار وهم وپارس و  ، هم  نژاد ، هم خون    رد ها هم 

سکه اند . که در اسناد    کی  یو دو رو  شهیر  ک یباشند ، همه از    یم  شهیر

شوند واز دودمان    یم  ادی  انیپارس  ایو   یرانیا   ــ  انیبنام نژاد آر  یخیتار

شاهان پیشدادیان بلخ باستان  ...    دی، تهمورس ، هوشنگ وجمش  ومرسیک

 . اند
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و    انگیک  نی، از س  انیملت بزرگ وسرفراز آر  نیا  یاسیس  یی ایوجغراف

  ترانه ی مدیی  ایوسند تا در  ریبه امتداد کشم  ،شروع   یامروز  نیتاشقورغان چ

 : یامروز  یازکشورها یقرار داشت ، و جمع

کستان ،  ی، قزاقستان ، افغانستان ، پاکستان ، ازب  زستانی، قرق  کستانیتاج

، ارمنستان ، گرجستان ، عراق ،    جانی آذربا  ،یامروز  رانیترکمانستان ، ا

 ، شامل آن بود . ... ، لبنان ، قبرس  هی، سور هیترک

را    یســال و اند  4769  نزدیک به    ملت  نیا  یاسی س  یی فرمانرواو مدت  

بر سرزم  یدربرم که  آر  نیگرفت،  قدیم    انیپهناور  ایران    یی حکمروایا 

   . کردند
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 بخش چهارم : 

قسمت چهارم ــ قتل عام مردم بدست رژیم غنی ــ کرزی 

 ، به بهانه انتحار وانفجار؟ 

 2017سپتمبر  3
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  له یدرافغانستان بوس وخود کفانی    یش خودکُ ،    یانتحار  یبرنامه ها  یاجرا

راهکار    نیتر  یاساس   از  ی کی،    یکرزحامد  ــ    یاشرف غن  میعمال رژ

استقرارحاکم  انیجان   نیا  یپنهان جهت  ،  لهی قب  زمیشؤون   تی،  دراین  افغان 

 .باشد یم سرزمین 

  خونخوار   هیسرما  ی بخت نهاد ها  هیبد سرشت ازشکم س   میرژ  نیا  چون

  ی برگه را  قیزازطریخود را ن  یاسیس  تی، و مشروعمتولد گردیده است  

  ی قدرت لشکر  هی سا  ریبلکه درز  ؛  نیاوردهبدست    یوانتخابات آزاد وسر

مردم   یده هااً باالی گرجبرو ده یگرد جادیاجهانی   نیروهای رزمی سرمایه

نه به مردم دارند و    ی وجوابده  ت ی. ومسئول  آفریند    ً ی م  تیـــ جنا  ستادهیا

وجوابده   مسئول را تنهاوتنها  شتنی منتخب . بلکه خو ندگانینه به مجلس نما

  .دانند یم ه یسرما یالملل نیب  یونهادها کایآمرکشوربه 

رژ  مردم که  اند  وواپسگرا  ت یحاکم  ی ها  م یآگاه  افغان    له یقب   یخودکامه 

که   یا  یاسیودرهرشکل س یخی تار یها برحسب سرشتش ، در همه برهه

 .است  بوده   گانه یب   یمستعمره و وابسته به کشورها  شه یچهره بدل کرده ، هم

اگر رژ  یدموکرات خلق  ای بوده    یشاه  میاگررژ ازهم   ایبوده    یطالب  می، 

بدون تفاوت ،    ها  میرژ  نیا  یهمه ا   ،ی  ــ اشرف غن  یدررفته حامد کرز

 بوده وهستند .   ی اجنب ۀ دست نشاند

  هٔ وقار ، سبکسرانه ومزدوران  یب  ی زندگ  وبدور ازآرمان واراده مردم به

  ی تباه  یبسو  ، کشور رامیانه  قرون    یها  شه یاند  جیخود ادامه داده وباترو

 سوق داده ، وبا    ی قوم یوچندگانگ ی ، فقر ، گرسنگ  یکاری، ب  ی سوادی ، ب
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  ت یحاکم  قتل وغارت ، خشم وخشونت  سیاست    قهراً ،  ی  انجام راهکار ها 

 .اند  الندهمردم ، قبو االیرا ب ش یخو یی  لهی قب ی اسیس

افغان ،    له یقب  یاسیس  تیحاکم  یشاهد است که ! استقرار ونگهدار  خیتار

است. ورهبران پشتون   دهیرگردیپذ  امکانی  زیتنها ازراه تداوم جنگ وخونر

  گانگانیب  خدمتدر  یزیجنگ ، وحشت وخون ر  نهیــ افغان بااستفاده ازگز

مردم ،    هیددمنشانه عل  اتی ــ سود برده اند . وتوانسته اند که با اعمال جنا

 .رندیرا درکشورما بگ ت یوقانون تیامن نیتأم  یجلو

  شه یافغان ــ هم  لهی مستبد قب  یها  میرژ  ی بوده وهست که همه ا  ت ین  نیا  به

زبان    ه ی، ازتقو  ی مل  ی ها ، ازهمبستگ  ورسانه   انیب   ی شدن آزاد  نه یازنهاد

، از    یمدن جامعهی  ها  رساختیز جاد ی، ازا  ی زبان تفاهم مل ث یمنح یفارس

  ی درکشور، از تعادل حقوق شهروند  نیعلم و معرفت نو   شرفتیتکامل وپ

  ی وآرام  ی وزن ، ازهرآنچه که منجربه آوردن خوشبخت  مردی  ، ازهمسنخ 

 . وفرهت به مردم بشود ، درهراس اند

خود بدورشوند . وبه    یوتبار  یافغان ازمنافع قوم  له یقب   تیحاکم  اگررهبران

وعدالت    ی، همبستگ  یوآزاد  تیوبخواهند امن  ،  ندینما   شهی منافع کل کشور اند

نهاد   ی اجتماع با  نه یدرکشور   . پ   د یگردد    ی کیفز  حذف   استی س  شبرد یاز 

دست بردارند . وبرنامه   یپشتون براست ریرهبران وشهروندان غ یاسیوس

  الً راعم  یوشبکه حقان  نیدهشت افکن طالبان ، گلبد   یها  گروهی  واقع  ینابود

 . رندیسردست گ
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  ی شوند. وجامعه را بسو  م یتسل   یوعدالت اجتماع  ی روند صلح وآزاد   وبه

همبستگ  یآزاد عدالت   ی،  رهبر  یاجتماع  ،  و  سوق  .    ند ینما  یوصلح 

 . دادن خود ومردم دست بردارند بیوازدورغ گفتن وفر

کوتاه    یک یواتن  یمردم ما ، بامنافع قوم   یانسان  یآرزوها  نیدردا که ا   اما

 ندارد .   یسازگار مدت رهبران پشتون افغان

حاکم براستمرارواستقرار  تفاوت  بدون  همه    له یقب   یاسیس  تی ودرمقابل 

 .کنند ی م ی، پافشار ت یراه اعمل زور وجنگ وجنا از  گانگانیوابسته به ب

 

  ت یحاکم  یــ نقش پروژه طالبان درتداوم جنگ ونگهدار نخست

 :   افغان لهیقب ی اسیس

  ی واشرف غن  یحامد کرز  له یطالبان بوس   ی گروه جان  حیوتسل   د یتجد   ند یفرآ

 .صورت گرفته است  ر، یز  ی اسیاهداف س   به   ده ی چانی زاد وظاهرشاه پ  لیوخل

  ی اواخر اسم دوم نیدوباره گروه طالبان مسلح پشتون که درا شیوزا مرام

متمدن  ریگروه غ  نیسخن نهفته است که ا نیا  اش داعش گذاشته شده ، در

س  کی،   جزاساس   ستیآشکار  یونظام  یاسیپروژه   یدفاع  قدرتی  که 

 . باشد ی درافغانستان م یدولت پشتون تیحاکم یورزم
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  یــ کرز ی غن میمشترک رژ رفرمانیگروه خونخوار ، درز ن یا وهرروزه

  نیسرزم  نیا   یقتل وکشتارمردم بوم  ی ، برا   ه یسرماذیدخل    ژهیو   ی ونهاد ها

، آماده    یاسیس  تی قدرت وحاکم  یساز  زهیپشتون   استیس  یوتحقق راهبرد

  .باشند  یخدمت م

سو  ــ جنگ    یطالب   یروهاین   حیوتسل  هیتقو  گرید   یاز  منبع  منزله  به 

  نهاد های سرمایه    یرزم  یروهاین  ماندنیباق  یبرا   ست یکردیوخشونت رو

 . افغانستانخراسان ــ درکشوردردمند ما 

قتل    ی اجرا یــ برا ی افغان  ی پشتون  م یآماده باش رژ یرویطالبان بمثابه ن  ــ 

کها درسراسر کشور ی وازب  کها یها وتاج  هزارهی  وانفراد   یدسته جمع  یها

 . باشند  یم ی وچه درملک یارتش  یچه دررده ها ، 

آماده باش به روز مبادا !    یا   رهیمسلح ذخ   یها   یروین  ثیطالبان منح  ــ

اگرباشد رژ  یروز ــ    یاشرف غن  هٔ خودکام   یافغان  یپشتون  وابسته  میکه 

گردد.    یم  پشتون ، سرنگون  ریوغ  یبوم  یروهاین  لهی ، دارد که بوس  یکرز

پشتون    ریغ  یروهاین   الیفشاربا  لهیدرآنصورت گروه طالبان همچون وس 

خدمت بوده ،    ۀآماد  یــ کرز  یغن  ی پشتون  ی اسی س  ت یــ در دفاع از حاکم

  نیب  دخلیذ   یها  ها ونهاد   ی پاکستان  م یگذشته وبه کمک مستق  یمانند سالها 

افغان ،    له یقب  زمی شؤون  ی اسیس  تیدراستقرارحاکم   گربتوانندی ، بارد  یالملل

خود    رانه یدرافغانستان، رسالت اج  ی جهان  ه یسرما  یها   نهاد  منافع   نیوتأم

 .را انجام بدهند
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 پروژه طالبان  یاقتصاد فیــ وظا دوم

ــ  کشت    ک یوتراف  دی تول  م یمستق  ۀ و ادار  ی نگهدار  گرطالبانید  یاساس  فه یوظ   ـ

باتبان جو  و  پشتون  رهبران   یخشخاش  منفعت  جهانی  های  نهاد  وبرخی 

 .جنوب ، جنوب غرب وجنوب شرق کشور ی دراستان ها

معادن درکشور و    ی رقانونیعبارت از استخراج غ  گرطالبان ید  ت یمسئول   ــ 

 : ازجمله  یزراعت صالت حا  یوبهره بردار... دراستان بدخشان ژهیبو

بادغ  پسته وسا  سیاستان   ... هرات  استان    نیا   سرشار  رمنابعیوزعفران 

دولت  نیسرزم رهبران  وپاخت  ساخت  با  ها  یــ  ونهاد    ی خارج  یپشتون 

 . یجهان  هیسرما

احمدز  یاشرف غن  ــ از قوم  . وبا  د یهست  یکوچ  یبقول خانواده ات شما 

مسئله   ی . امـــا درراست د یکن یم قلمداد  کشور نیرا شهروند ا ش یافتخارخو

  ت یواقع  در. اما   دی دار  یکشور زندگ  نیگفت که درا   توانی م  یکی، از نگاه فز

، جناب شما وهمتباران طالب    ی ووجدان  یوروان  القی احساس اخ  دیامر ، ازد

 .دیپندار   یو نم دیدان ینم  نیسرزم نیا  یواقع ات را شهروندان

  ن یرا شهروندان حقوق برابر ا  شتنیاگر شماها درپندار وکردار، خو  رایز

  نی. به ساکن   د یداشت  یآن را دوست م  ومردم  نی، سرزم  د یدانست  یکشورم

تن تان م  یآن همچون وجود  احساس   ی، دل  با  به    یمهـــرورز  سوخت. 

او  یزندگ وبه  وکشور  ن یا  الدهای وسرنوشت  خـــواهران    یآرزوآرمان 

 . دید یشیاند ی  م هنیم نیومادران ا
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وبدبختانه ! شما وهمتباران خون آشام شما همچو مهاجم ــ شب  الف  برخ

  ی وشهر وبازار ، چپ وراست آدم م  کوچهوروز چه در جبهه نبرد وچه در

  ن ی. باا  دیبری  وجوان وکودکان را گــــردن م  ری، پ  . زن ومــــرد  دیکش

خودت بنام    شوحش است. همتباران آدم کُ   واناتیح  ژهیکه و  انهیکاروحش

مشرب   یوحش  انیجان  نیا  گریاند که چند صد سال د   رسانده  طالبان به اثبات

برا  ازمندین وپرورش  وتغ  یآموزش  ،    شهی اند  رییتکامل  احساس  وکسب 

  بند ی دارند. که تابتوانند شهروند پا  تیبه مرتبه انسان  یابانیازمرتبه جانوران ب

وآم  نیسرزم  نیا ودرپرورش   . انسانها  زشیبشوند  ح   ی با  به    ات یمتمدن 

 . ندی خوشبخت وپرافتخار نائل آ

از رهبران افغان هم   یطالبان وبرخ  یگر  یوحش  زهیتذکراست که انگ  قابل

  ی، کرز  نیوگلبد  آخوندمال محمد عمر  نابخردانهی  اسیس   یازکارها  یناش

غن باستان  یم  یواشرف  ازفرهنگ  را  پشتون  جوان  نسل  که   .    ی باشد 

گرا  چندهزارساله فارس  یمهرورزوانسان  وباا  دی دورساخت  یزبان    ن ی. 

ازمس  نانهیکارخائ را  وحشت    ومعرفت  ردانشیپشتونها  و  خشونت  بسمت 

  نفرقدرت  است که شما چهار  یانتیخ  نیبزرگتر  نی. ا  دیسوق داد  یسوادیوب

 . دیپشتون تا کنون روا داشته ا  چاره یوب  فیطلب ومزدور درحق مردم شر

ن  یغن  اشرف بهترازطالبان  هم  خودت  هم  یستیراستش    ان یجان  نی، 

با ممکنه    یوحامد کرز  یرها کرد  حبس   که از  یطالب را تو بود  انیووحش

 .باد آورده ، آنهارا تادندان مسلح ساخت  یاز پولها ی ماد یها
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پ  نیا  اکنون خشونت  ازساختارحاکم  شهی گروه  خو  تی دردفاع    یی درنده 

 .اندوخود کفانی انتحار وانفجار کشتار،افغان ، آماده قتل ،  لهی قب زمیشؤون

، شما همچو    یمل  یوچندگانگ  یانشقاق قوم  یزیبرنامه ر  ریمد  یغن  اشرف

  رعبدالرحمان یخان ، ام  عقوبیخان ،    محمد   ردوستیاجدادت شاه شجاع ، ام 

در مقابل   یکرز  ،  ی خـــــان ، نادرخان ، تره ک هللا خان ، امان  هللا ب ی، حب

 .  د یشونده هست  میناتوان وتسل ی لیخ  تیقدرت وحاکم

. بلکه تمام   دیندار هنیم نیمردم ا وبه هنیم نیبه ا یشما مهر وعشق خون

  ، در   یو وابستگ  یاکفروشـــــ، خ  تیوجنا  تیعشق شما به قدرت ، ماد

 . است خته یآم

  ر یکه شمارا وز  ی هنگام  یالدی م  2014سپتامبر   29  خینمونه : بتار هٔ بگون

افغانستان    ۀ دست نشاند  یجمهور  س یرئ  ث یح   به الح  به اصط   کا یخارجه آمر

از    ادهی شما ز  ،  که در انتخابات دوردوم   ی دانست  یکرد. وخود هم م  اعالم

شمارا بدور ازهمه    کا ی. اما آمردیمردم را باخود نداشت  ی در صد آرا  30

 . انتخابات خواند  ۀ رندــــــ، ب ی الملل نیب  نیقوان شده دهی پسند نیمواز

  ی اراده وب  یاحساس ، ب  یب  یفرد نیشخص شمارا مناسبت تر رای؟ ز چرا

،    هیسرما  ینهادها نیبزرگ استعمار نو ی ها برنامه  ی اجرا ی برا  تیخاص

 داده بودند .   ص یدرافغانستان تشخ 

 وقومگرایی   یو وطنفروش ت ی، جنا ت ی، ماد قدرت به  یلی که جناب شما خ
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  ر یتأخ بدون  شما به قدرت بود که  دیشد  ل یتما ن ی. هم  دی دار ی ذات ۀریت  لیتما

ات    یراثیم  یم. موافقتنامه شرم آور خاکفروش  2014سپتامبر    30  خیبتار

  ژه یو  ندهینما  وخمسی  سیدرکابل و مور  کا یرآمریسف  نگهامی کان  مزیرا با ج 

  الل واستق  یآزاد  ،  وآبر  . کهد یدیناتو در کابل به امضا رسان  ینظام  ریغ

 .  دیواروپا بفروخت  کایکشورمارا خشنودانه به آمر

ا ،  ن یبراساس  برا   نیا  مفهوم  موافقتنامه  داشتن    کایآمر  یموافقتنامه  نگاه 

وبهره    درافغانستان  کایآمر  یرزم  ی ها  رویماندن ن   ی شعله جنگ جهت باق

صاحب بنام " فغانستان " است.   یکشور از خاک ب نیهمه جانبه ا یبردار

ب  شما ی  امابرا قرن  خاکفروشان  رس  کمی و  ستی چندتا  تنها  بقدرت    دنی، 

 .تواند ی را افاده کرده نم یگریزد یچ تیوماد

  هن یم  نیراست  یوسربلند   یآزاد   ی شما رهبران تفوق خواه به ارزشها  اگر

ب است  دیآوریرو  به  م  یمل  یوخودفرمانقالل   .  ارج  ــــکشورمشترک  ان 

  ت یملک  متعادل  وحق  یاس یس  تی. وحق متعادل مشارکت درحاکم  دیبگذار

منح   نیبرزم شهروند  ث یرا  حقه  صلح    دیبشناس  ت یبرسم  ی حقوق  وبه   .

داشته    یکشور پشتگرم  نیا  ۀ سازند  یروی. وبه ن  د یبگذار  نیتمک  یوهمبستگ

وبه درک وفهم ودانش    یفارس  زبان  یوزبان  ی فرهنگ  ی. به ارزشها دیباش

 انه یواپسگرا ی. وازتمام خواسته ها  دیباورمند باش  یروشنفکر ینسل نوپا 

  ی هان هست. وبه جدیشرم آورتان دست بشوئ   ییقرون وسطا  یگر  یوکوچ

کلمه انسان را دوست    کی. ودر  د یکن  امروزنگاهعقالنی  و  نیبا نگرش نو

انسان احترام    یذات   به کرامت  یخون  یها   یــ بدورازوابستگ  دیداشته باش

 .دیوارج بگذار
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وکار    شه ی. با آرمان واند میها ندار  گانهیبه وجود ب  ی ازیآنصورت ما ن  در

گفت که    توانی. وباافتخار م  میرو  یم  ش یپ  بهی مل  ی شیهمآ  یمشترک بسو

سرشار    ینیوسرزمی  نیرزمیسرشار، منابع ز  ی انسان  ی روین  ۀ ما دارند  هنیم

جورد  ال ، زمرد ،  روجی، نقره ، مس ، آهن ، ب   ال، الماس ، ط میت ی، مانند ل

  ی خزانه ا  نیدارد . باا ی عیرطبیوذخا  یمواد معدن  گرید برجسته  وده ها قلم

است ،    ستاده یا  دهیما خواب  هنیم  نیرزمیکه درز  ی واجتماع  ی عیخدا داد طب

د  جای رادر کشور خود مان آباد وا  یخوشبخت  یبا دستان خود زندگ  می توانیم

  . مینمائ

 ی غن میرژ القی ــ تعهدات اخ  سوم

دارد ، نه    مانی، نه پ   ت یخودکامه ، زشت وبدن  میرژ  ن یودرد که ا  باتأسف 

تنها بقاء خودش ازراه شعله ورنگهداشتن    اش ی  اساس  ت یقول وقرار. مسئول 

 .وبس باشد یم شانی ا نعمتانیمنافع ول نیآتش وجنگ درکشوروتأم

ارزشها  نیا   به ازرژ  ی مناسبت  مردم  که  بودند    ی کنون  میرا  براه  چشم 

  نینخست  یآن ارزشها هارا درقدم ها که  داشت ت یمکلف میرژ نیوا . وهستند

وحدت   دولت  متن کامل توافقنامه قی کند وآن تطب ی اش عمل یکار یروزها

 :. است  لیمتن بقرار ذ  نیاز ی بود. که بخش یمل

  ی و بررس  یقانون اساس  لیبه منظور تعد  بزرگ   جرگه   یـ برگزار  الف

 یی پست صدراعظم اجرا جاد یطرح ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  349                                                          کج بنشین راست بگو

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جرگه    لیتشک )  اسد    11مشترک مورخ    المیهــ بر اساس ماده دوم اع 1

را مورد مداقه قرار    یی اجرا  اعظم  در مدت دو سال تا پست صدربزرگ  

 یرا به منظور بحث روبزرگ  هد است تا جرگه  جمهور متع  سی، رئ(  دهد

 .دینما ری دا ییپست صدر اعظم اجرا  جاد یو ا  ی قانون اساس لیتعد

متعهد   یحکومت وحدت مل ،یقانون اساس 121از حکم ماده  یــ به تأس 2

، مطابق  بزرگ    نصاب جرگه  لیتکم   منظور  است تا بر اساس قانون و به

اساس  111ماده    4بند   زودتر  ،یقانون  ممکن  نیدر    انتخابات   فرصت 

 .را برگزار کند وعالقه داری ها  شهرستانهای شوراها

دولت را    ی اساسالت  یمتعهد است تا قانون تشک  ی ــ حکومت وحدت مل 3

  ی را از مجار  یمحل   یادار  یواحدها   حدود  و نافذ کرده مرزها و  بیتصو

 .دینما  نییتع  یقانون

  ، ییاجرا  س یبا مشورت رئ  ف یجمهور، بعد از انجام مراسم تحل س ییــ ر 4

  ی قانون اساس  لیتعد   سینو  شیپ  هیته  منظور  را به   ونیسی کم  یفرمان  یط

 .دهدی م لیتشک

  / یکیشناسنامه الکترون  عیمتعهد است روند توز  ی ــ حکومت وحدت مل 5

  لیزمان ممکن تکم  نیکشور در کمتر  شهروندان  تمام   یرا برا   یوتریکامپ

 .کند
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  ی انتخابات پارلمان  یقبل از برگزار دیبا  ی در نظام انتخابات صالحات ــ ا 6

 .ردیصورت گ

ازمفردات    ۀماد  چی ه  ،یشدن سه سال و اند   یتاکنون باسپر  میرژ  نیکه ا  میدید

وحدت  حکومت  فرمان  یمل  موافقتنامه  خود  بنفع    ی وبالندگ  ی مل  ی را 

  ذکر   که  یبزرگ مل  ی لیخ   ینکرده است . چه رسدبه کارها  یکشورعمل

 .نوشته بدور است نیا  حوصلهآنهمه از 
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 بخش چهارم : 

 قسمت پنجم ــ درک نادرست از میهن دوستی 

 2018فبروری 

 

برخی   بینش  ناهمگون   های  مناسبت  ما  جستار،  این  وبررسی  درنگرش 

ازافراد جامعه ما را درباره  درک نادرست میهن دوستی ،  مورد پژوهش 

 وبازشناسی قرارمی دهیم .  
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در ذات سخن ! واژه ای میهن پیش هرانسانی که درآن زیست می نماید  

باارزش وبااهمیت است. میهن زادگاه ، جایگاه آرام  ، مکان زیست مردم  

و خانواده است.  تمام هست وبود ، غرور وافتخار ، بزرگی وشکوه زندگی  

 شور، درآمیخته و ممزوج به میهن است .   همۀ شهروندان یک ک

این پیوند وامتزاج ذاتی افراد جامعه با میهن سبب گردیده که شهروندان آن  

برای   واراده  نیت  در  که  ای  مهرودوستی   ، احساس    ، دلبستگی  بنسبت 

هدف  بهبود زیست باهمی و تأمین  به    دل سپارانهزادگاه خویش دارند ،  

 اخالقی وانسانی می نمایند.   امنیت وآزادی درآن ،  تالش 

 

 میهن دوستی چیست  

میهن رامیتوان بسترمادی ومینوی  ، هست وبود مردم آن سرزمین شناخت  

ارزش های هویت تاریخی وفرهنگی وسیاسی مردمان    ، که سنگپایه ای همه

دهد . مهرودوستی به میهن  نزد مردم  ، بمفهوم نمای سهش   آنرا تشکیل می

    . پاسداری وفداکاری برای سازندگی، بالندگی وشکوفایی آن می باشد وشور،  

مناسبت ذاتی میان دوستی مردم به میهن ، مانند مناسبت " جان و تن "  

بدون جان   وتن  تن  بدون  انسان  که جان  ای  گونه  . همین  است  درانسان 

ن درجسم تداوم لقاء  بُود ندارد. به همان اندازه مناسبت دوستی مردم به میه

 شان ، نیزازین دستورنامه بیرون نیست .  
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بناً فراخور دوستی مردم به میهن شان ، مانند دوستی مادر به کودک اش  

 است .  بجز این بنیاد ، دیگر هیچ گونه توجیه و روایش  وجود ندارد .  

اما درک وبینش واژۀ " میهن دوستی " خالف این ارزشها وذوات یاد شده  

یلی  ، نزد برخی ازگروه های اتنیکی ، سیاسی ومذهبی کشورما ومنطقه ، خ 

 منقلب ومتفاوت است .  

 

 اندیشه ای گروه های اتنیکی ومذهبی درمورد " میهن دوستی "  

یک ــ نزد گروه های مذهبی ودینی کشورما ، ایران وپاکستان ،  واژۀ "  

میهن دوستی " بمفهوم دفاع ازارزشهای اسالمی ، بهدف سوق  اراده وروان 

جها ازراه  ومذهبی  دینی  استقرارنظام  بسوی  .  مردم  باشد  می  د وشهادت 

باتأسف که این رویکرد های مجرد وفریبنده ای پیشواهای مذهبی دراین  

حوزه ، هیچ کدام پیوند خونی ، اخالقی وانسانی ای هم  به میهن دوستی  

ومیهن پرستی ندارد .  برخالف ،  اشکال شعوراجتماعی مردم این سرزمین 

پ وبه  فروبرده  ونادانی  فقردانش  گرداب  در  ــ  افرادگرایی  را  رتگاه 

 وازخودبیگانگی روانی می کشانند.    

دو ــ واژه " میهن دوستی "  نزد برخی از رهبران سیاسی حاکم گروه های  

افغان اگر طالب است یا به لقب کهنه اش القاعده وبه لقب جدیدش    =پشتون  

 داعش ، اگر کافراست یا مسلمان ، یهود است یا مسیحی ،  خلقی است یا  
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پرچمی ، نکتای داراست یا بی نکتای ، بدون تفاوت کدام مفهوم وارزش 

 اخالقی وسیاسی ای ندارد.  

ین جنس  زیرا اگراین واژه مقدس " میهن دوستی ومیهن پرستی " برای ا 

افراد کدام مفهومی می داشت در آن مرتبه ، همچو مردمک چشم خویش ،  

ازآن نگهبانی می کردند. ومیهن را مانند خانواده وزادگاه خود ، گرامی می  

 داشتند .  

با تأسف که چنین نیست . مشکل وانگیـزه اساسی نبود  عالقه منـدی حاکمان  

استگاه این قبیله گرایان نهفته  افغان به  " میهن دوستی " در کشورما ، درخ

است ، نه در کدام چیز دیگری ! زیرا رهبران حاکم قبیله بنسبت پیشبرد  

سیاست خون وخشونت علیه مردم این سرزمین ، در کردار وپندار خویش  

 ثابت نموده اند که آنها واقعاٌ ازین میهن برنخاسته اند .  

و جان وتن ، هست وبود   برای اینکه درنیت واراده خویش این میهن را همچ

تفکر   همین  وبراساس   . پندارند  نمی  آورافتخاروغرورخود  پیام  و 

وپندارکاذب ودشمنانه ای آنها است که ، حس راستین میهن دوستی درروح 

 وروان آنها جاری نیست.  

آنها   وُخون  روان    ، جدان  درو  راستین  دوستی  میهن  حس  که  اگرداشت 

 را همچوجان وتن خود فکرمی کردند .  درآمیخته وجاری می بود ، ومیهن  

 و مادر این میهن  را مادر خویش ، خواهر این میهن را خواهرخویش ،  
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مردان این میهن را پدر وبرادر خویش می پنداشتند  . هیچگاه این اجیران  

کورسرمایه وسربازان قبیله ، خنجرکین توزی را به قلب مادر وطن این  

 کشور فرود نمی آوردند .  

یهن ومردم با تأسف که این گروه های دهشت افکن ، دشمنان قسم خورده م

ما ، به رهبری گلبدین حکمتیار ، مرحوم مالمحمد عمر ، مرحوم جالل  

الدین حقانی ،  زلمی خلیلزاد ، حامد کرزی ، اشرف غنی احمدزی ودیگران 

ازسال    ، خورشید  درسرزمین  قبیله  سیاسی  استقرارحاکمیت  هدف   به   ،

ایه  سال و اندی در زیر سایه نهادهای سرم  24تا امروز ، بمدت    1994

جهانی ، همه روزه درکشورجوی خون جاری می کنند ، بی باکانه سر می  

بُرند و آدم می کُشند ، زمینها وتاکها ودرختها را به آتش می کشند ، جوی  

ها ، قنات ها ، کاریزها وجاده هارا ویران وزهرآگین می سازند ، شیرازه  

هکارهای  مادی ومینوی سرزمین مارا به خاک سیاه یکسان می کنند ، را

سیاسی تصفیه قومی علیه ملیت های غیرافغان را باشدت تمام درهمه میدان  

های زندگی پیش می برند. و کشور ما را با تحقق چنین راهبرد سیاسی  

 غیرانسانی ، به جهنم تبدیل نموده ومی نمایند  .   

 نتیجه :  

ی  تاجیکان ، هزاره ها وازبکها ، پشتونهای فارسی زبان وصلحخواه ، برا

ابراز وجود نمائید   تان  باهم یکپارچه    .حق   " زیردرفش " میهن دوستی 

 شوید وازاراده همبستگی شهروندی پیروی کنید .  
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. کشوراجدادی خویش را   را با پیمان راستین وباورآهنین  نیرومند سازید 

 بسوی خود فرمانی ملی واستقالل وآزادی سوق دهید.  

به   را  مردمی خویش  قدرت   ، های رای  برگه  بوسیله  آینده  انتخابات  در 

بیله را برای همیشه به گودال تاریخ  نمایش گذارید . ساختارحاکمیت سیاسی ق

 دفن کنید ، ونظام پارلمانی مردمساالر را جانشین آن نمائید.  
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 بخش چهارم : 

افغانی برای تاجیکان ،  پذیرش هویت قسمت ششم ــ چرا

 قابل قبول نیستهزاره ها وازبیکها 

 2018فبروری  19

تاجیکان ، هزاره ها وازبیکها   افغانی برای  نیست  چراهویت  قبول  .  قابل 

افغان بنسبت پیشبرد سیاست جنگ وجنایت  پشتون زیرا حاکمان و رهبران 

ودستینه توافقات خاکفروشانه با انگلیسها ونهاد های سرمایه جهانی ، جهت  

دوسده    استقراروتداوم از  زیاده  در  خویش  افغانی  سیاسی  حاکمیت 

این سرزمین خورشید   بومی  خیانت بس بزرگی رادر حق شهروندان اخیر،  

   ند. ه ا داد انجام 

قوم افغان را درذهنیت  ملی وشکوه  وبااین کار نابخردانه خویش ، هویت  

ه  ساختوجریحه دار  ک داغان وبی ارزش یملیت های تاجیک وهزاره وازب

جلوهگاه  ند . اکنون نزد شهروندان غیرافغان ، هویت افغانی نمی تواند  ا

مفاهیم    نده انعکاس ده، بلکه این هویت   هویت وغرورملی وهمگانی باشد  

   برای مردم بومی این سرزمین گردیده است .  غیرقابل قبول 

 انفجار ، انتحار   : ” به مفهوم در اندیشه مردم عام کشور ما ” هویت افغانی  
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، بیرحمی ، خون خواری   قتل وقتال  ، اختناق ، افتراق ، جنگ وجدال ، 

، گستاخی ، سفاکی ، سنگدلی   ، آدم کشی ، بی شرمی ، پُررویی ، لجاجت  

اکفروشی ، بی فرهنگی ، خود کامگی ، خود رایی ، خیره  ، ستمکاری ، خ

     .وابستگی بغیر شناخته می شود چشم سفیدی ،   سری ، یکدندگی ،  

ازدید گاه جامعه شناختی ، انسانها دارای دوگونه هویت اساسی می باشند .  

در تأمل هویت ملی ،   یا جمعی .   یکی هویت فردی ، دیگری هویت ملی  

 :  ررسی است دو واژه قابل ب

   ” هویت ” و” ملت “

مشتمل از ارزشهای جوهری ایست که : کیستی ، چیستی   : ـــ واژه هویت

ذات ، هستی ونام ونشان انسان را آشکار می کند . مجموعه نگرش ها   ،  

، ویژگی ها ، اخالق و رفتاروکیفیات نفسانی وحاالت روانی یک فرد را  

 .از دیگران متمایز می سازد

تشکلی از گروه های اجتماعی ای اند که دارای مشترکات    :   جمعیــ هویت  

همتباری وهمخونی ، تاریخی وسیاسی ، فرهنگی و زبانی .. می باشند .  

وبا تناسب به روند شکل گیری زندگی سیاسی واجتماعی آنها ، در یک  

فرآیند بسیار دراز تاریخی ، از ساختار هایی بدوی قبیلوی می آغازد تا  

ملت   وزیر نام   ساختار های سیاسی قانونمند ملی عرض وجود می کند،  

     . تعریف وتبیین می گردد
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نسب وتبار ، اساس نام و نشان ، اسم و رسم   نژاد و گوهر،   : هویت ملی

   . رملت است هوگوهر ذاتی  ماهیت ذاتی ، ریشه وپایه ، وهستی  ، 

در کشورما مسئله شناسنامه هویت را در دستور کار  دولت دارد اکنون که 

ملیت هاواقوام غیرمتجانس    کاربه نسبت موجودیت  خود قراردهد.اجرای این

 . به بن بست سیاسی کشانیده شده است و بود چندگانگی ملی در کشور ،  

اجتماعی از یک    انگیزه اش هم هویدا است . زیرا در کشور ما گروه های 

جنس وتبار وریشه زندگی نمی کنند . هر کدام این ملیت ها و اقوام ساکن  

آن تاریخ   . وبه  باشند  ای وابسته بخود می  دارای تاریخ جداگانه  کشور، 

 . وهویت قومی وتباری خودی خویش افتخار می کنند

 : بگونه مثال

به تاریخ باستانی خویش می بالند . که نیاکان شان از روز   تاجیکان یکم ــ

شا وجمشید  تهمورس   ، کیومرس  بلخ    هانگار  ازمنه   پیشدادیان  باستان 

پیشترازامروز ادامه داشت .ودر جغرافیایی  واندی    سال  پنجهزاروهشت صد 

سیاسی وسیع سرزمین ایران بزرگ وخراسان دیروز فرمانروایی کردند .  

ات بس بزرگ تاریخی ، فرهنگی ، زبانی وعلمی وفلسفی  و دارای افتخار

 .   وعرفانی ودینی می باشند  

تاریخ گواه است که این ملت سربلند اولین بار نوای داد گری ، یکتا پرستی  

، مهر ورزی ، آزاد اندیشی ، انسانگرایی ، دگردوستی وهمزیستی مسالمت  

 . آمیز را ، به جهان بشریت به ارمغان آورده اند 
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کها نیز بتاریخ باستانی خویش افتخار می  ی ازآنجمله ازب  اقوام ترکتبار دوم ــ

ازدوران سلطان محمود غزنوی سالهای یکهزارو  بویژه  کنند که نیاکان شان  

میالدی در بخشی ازجغرافیایی سیاسی وسیع      1747سی میالدی تا سالهای  

سرزمین ایران بزرگ وخراسان دیروز فرمانروایی کردند . ودر راه ترویج 

دین مقدس اسالم نقش بسزای داشتند . و برخی از پادشاهان این تبار در  

گام های استوار وارزشمندی هم نیزگذاشته اند .    رشد وتکامل زبان فارسی

 . وبه قوم و ایل وتبار ودست آورد های فرهنگی خویش افتخار می کنند

ــ اقوام شریف    هزاره ها سوم  از  یکی  بتاریخ   بمثابه   ، ما  دیگر کشور 

یکهزارو  ودست داشته های ماندگار خویش افتخار می کنند . از دوره های  

میالدی   وهژده  این  دوصد  ساکن  های  ملیت  دیگر  پهلوی  در  بدینسوی 

سرزمین زندگی شرافتمند ومسالمت آمیز را پیش می برند. ریشه و تبار ،  

 . زبان فارسی ومیهن خویش را جانانه دوست دارند

 1447نیز همچو یکی از اقوام دیگر کشور ما ، بتاریخ  افغان ها چهارم ــ

از آنسوی کوه های   ایران  دردوره شاهرخ میرزا گورکانی شاه   میالدی  

سلیمان ، واقع در پاکستان امروزی بسوی خراسان زمین مهاجرت آغاز 

احمد خان   بقدرت رسیدن  از  بعد  افغان  قوم  این  سیاسی  وتاریخ   . کردند 

سیاسی      1747درسال  درانی    ملتانی  جغرافیایی  از  بخشی  بر  میالدی 

قومشرقی  خراسان   این  حاکمان  امروز  وتا   ، شود  بربرخی    آغازمی 

ازسرزمین نیاکان ما حکومت می نمایند . قوم افغان نیزهویت وتبار وریشه  

وفارسی   پشتو  زبان  خ ،  را  خویش  وسیاسی  تاریخی  وب  ـــــوافتخارات 

 .افتخار می کنند ها وبه آن دوست دارند
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نظرداشت   در  اتنیکی   با  وساختارهای  ها  گروه  همه  ،  این  آهنگ  بی 

و ای ناموزون  متجانس  ،    غیر  دارد  وجود  ما  کشور  در  درست   که  راه 

اینست که دولت  ملی مسئله شناسنامه هویت وانسانی دراجرای حل اساسی 

بایست به هویت ملی و تباری همه ملیت های ساکن این کشور احترام ژرف 

وبدون کدام ریاء وتزویر با نیت پاک درشناسنامه   گذارد.  وانسانی واخالقی  

    . تبار ونسب وی درج گردد هویت هرشهروند میهن ما ، 

های س حرکت  با  که  کند  فکر  دولت  خویش  اگر  بازاری  ساختگی  یاسی 

، در مورد   تحمیل کند  افغان را باالی دیگر ملیت ها  میتواند هویت قوم 

گرایانه   وذهنی  کودکانه  های  سازی  زمینه  زیرا  نماید.  می  اشتباه  سخت 

مبنی بر تأکید الزم   اشرف غنی احمدزی وگماردگانش  حامد کرزی ودولت  

بدان معنا   ان غیر افغان ،  برنامه هویت افغان باالی شهروند قرار دادن  

است که دولت وشؤونیزم سیاسی قبیله افغان خودش با دست خویش قبرخود  

 . را می کند 

و  ومرگ  زندگی  فرجام  اش  تباری  ازهویت  مردم  ساختن  زیرامحروم 

نابودی ایشان تلقی می شود. وبدون شک این انگیزه مرگ وزندگی منجر 

آ  گردد.  می  ملی  ایستایی  مقاومت وخود  در  به  نمیتواند  نیروی  هیچ  نگاه 

 .برابر زورخدا داد دادخواهی مردم ایستادگی نماید
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 بخش چهارم :  

 قسمت هفتم ــ  قتل عام مردم بوسیله قبایل افغان ،  

 به بهانه نوروز

 2018مارچ  21

 

 گذرد ؟ ارگ کابل ، چه می پرده سراِدر

زمان   در  که  فردوسی  ایران  ما  کشوراجدادی  گفت  باید  ودرد  باتأسف 

وده  .  کوروش بزرگ هشت میلیون کیلومترمربع مساحت را احتوا می کرد  

ها ملیتها واقوام مختلف درزیر چترکثرت گرایی اندیشه وآزادی دین وایمان  

 همزیستی مسالمت آمیز داشتند.  زندگی و، 
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اکنون پس از ورود پای تازیها وبویژه خط کشی های سه سده اخیر نهاد  

های سرمایه جهانی ، قلمرو بزرگ سیاسی وفرهنگی اجداد مارا به کشور  

 های کوچک اتنیکی وملی مذهبی تقسیم بندی نمودند . 

قرار گرفته ایم که اسم  که ازآنجمله ما به قسمتی ازجغرافیایی سیاسی ای  

به  جبراً    بومی این سرزمین    ش را  ، خالف اراده مردمراسانتاریخی خ

 افغانستان تغییر داده اند.  

را درمدت زمان دونیم سده اخیر، مردمی رهبری می  قلمرو  دردا که این  

وبا ارزشهای     نگرندکنند که به این خاک همچو خاک بیگانه ودشمن می  

باستانی در جدال اند. وبرای    ملکفرهنگی وسیاسی وتاریخی وزبانی این  

تکتباری خویش درهمه زمانه ها مولد جنگ و   استقرار حاکمیت سیاسی 

 ومی باشند . جنایت ، خشم وخشونت بوده 

ازخواب غفلت بیدارشوید ازهویت وهستی ،  خراسان  شهروندان سرزمین  

غرور ، افتخارات ملی وتاریخی خویش در سطح کشور ، ملی ومنطقوی  

بیدرنگ دفاع کنید . فریب برنامه های دروغین سیاسی گویا صلح باطالبان  

وگلبدین   کرزی  حامد   ، احمدزی  غنی  اشرف  افغانی  نشاندۀ  دست  رژیم 

 حکمتیاررا هرگزنخورید . 

این سه فرد بی دیانت وشریرخود قاتل مردم هستند وشنیدن آواز صلح با  

 طالبان از گلوچرکین اینها ، یک سخن مزخرف وفریبنده ای بیش نیست . 

 حامد کرزی ، اشرف غنی احمد زی در سیزده سال ای که گذشت همچو  
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یک طالب با جمالت مجرد زیر نام آشتی باطالبان آگاهانه مردم را فریب  

دادند  . وبا تشدید هراس انگیزی وتشدید اعمال جنگ و جنایت در جامعه  

اول تاجیکان وهزاره ها وسایرافراد صلح   آهسته رهبران دست  آهسته   ،

وسیله  خواه ومیهن پرست این کشور راازساختار حاکمیت سیاسی ودولتی ب

 طالبان حذف نمودند . 

در مقابل گروه ُمرده  طالبان همتبارخویش را باردیگر زنده ساختند ، تمویل  

کردند ومسلح گردانیدند . وبوسیله آنها موفق شدند که چهار اصل  پشتونیزه  

نهادینه    ، شان  اجداد  کشورهمچو  این  درتاریخ  را  اوغانی  رژیم  سازی 

 بسازند. 

میت شؤونیزم قبیله افغان را دوباره در سرزمین یک ــ ساختار سیاسی حاک

 ما مستقر گردانیدند. 

ــ    هزارشهروند این سرزمین را در دوره حامد کرزی بوسیله    155دو 

طالبان بقتل رساندند وهزاران هزار دیگرش را زخمی ، معیوب و زمین  

 گیرساختند.  

ـ زیاده از یک میلیون جوانان بومی این کشور را بیکار و آگاهانه معتاد   سهـ 

 به مواد مخدر نمودند .  

چهار ــ درناتوان سازی و زوال زبان فارسی وتمام ارزشهای فرهنگی ای  

که هویت تاریخی وافتخارات ملی  تاجیکان وسایر فارسی زبانان را می  

 سازد ، گام های استوار برداشتند.  
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اکنون اشرف غنی احمد زی با استفاده از این بسترسیاسی ساخته شده افغانی  

  همخونش کرزی   یکجا با گلبدین حکمتیاروسایر دستیاران  پشتونی حامد  

رسالت غیراخالقی خویش را برای تداوم رژیم خودکامه افغانی ایشان اداء  

 می نمایند.  

موافق به برنامه های سنجیده شده دولت اشرف غنی احمدزی در سه ونیم  

طالبی ویک وچند   ساختگی  دو جنگ  یک  بار،  چند  ، هرماه  اخیر  سال 

خود  انتحار ما  کشور  بومی  مردم  علیه  را  آشام  خون  وانفجارطالبان 

سازماندهی می کنند ومردم را به خون وخاک می نشانند . پس از اجراء  

اوقات   نمایند ودرالبالی  می  تفریح  چند روز  وقایع ، راحت  آن  وانجام  

سیاسی   های  برنامه    ، جامعه  در  ترس ووحشت وسکوت  وایجاد  تفریح 

را یکی پی دیگری ، درجلسات پرشکوه دولتی به    پشتونیزه سازی رژیم 

منصه اجراء می گذارند. این روال در رژیم تک محور غنی بدون وقفه 

 جریان دارد .  

تشکیل جلسه کابل زیر نام صلح با طالبان که به زبان فارسی " فرآیند کابل  

 " یاد می شود ــ نوع  ازسیاست های پشتونیزه سازی رژیم است.   

غنی احمدزی بااستفاده ازامکانات دولتی میخواهد برای طالبان  رژیم اشرف  

بیسواد ونادان ، این سربازان کور نهاد سرمایه که تاکنون کدام اساسنامه  

نداشته وندارند ، یک حزب سیاسی   ومرامنامه سیاسی ای هم در اختیار 

 متشکل تأسیس نماید.  
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که در آینده ها زیـــر نام " حزب سیاسی طالبان " با حفظ شاخه نظامی اش  

افغان   پشتونهای  منافع  مدافع  بتوانند  مشترکاً   ، گلبدین  اسالمی  حزب  با 

درساختار حاکمیت سیاسی کشورمقابل احزاب سیاسی ملت های غیر افغان  

 شامل ) تاجیکان هزاره ها وازبیکها ( ، قرارداشته باشند.    

م بومی این سرزمین به رهبری وکارکرد های سیاسی رهبران افغان  مرد

چه در جامه دینی همچو گلبدین ومالعمر ، وچه در جامه چپ همچو حزب  

واشرف   حامد کرزی  مانند  تکنوکرات  درلباس  ، وچه  وامین  ترکی  خلق 

غنی احمدزی ، خوب بلد هستند. ومی دانند که رهبران افغان همیشه دست  

ها وسایر نهاد های سرمایه جهانی بوده اند. به این اساس اداء   نشانده انگلیس

لویت ویژه  ودو رسالت که ضامن بقاء رژیم آنها نیز است ، نزد ایشان از ا

 سیاسی برخوردار می باشد . 

 یکی ــ انجام تأمین فواید بی بدیل باداران خارجی شان  

   . مین خورشیددوم ــ استقراروتداوم حاکمیت سیاسی پشتونی افغانی درسرز

اشرف غنی شما آگاه باشید که مــــا مردم بومی این سرزمین قاتالن وجانیان  

مردم خویش را زیر هرنام ونشانی که باشند به دادگاه می فرستیم . تا دادگاه  

را   دیده  داغ  زنان  وبیوه  رنجیده  یتیمان   ، غلتیده  خون  به  مادران  داد    ،

با افتخار کالغ مابانه خویش این قاتالن    ازچنگال قاتالن آنها بستانند.اما شما

 مردم ما را به جای دادگاه ، به استراحتگاه وآسایشگاه می فرستید.  
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مردم می دانند که گروه طالبان دو روی یک سکه رژیم اشرف غنی احمد  

حلقات داخل دولت سوق و اداره می شوند. ازینرو  زی می باشند. و بوسیله  

موجودیت گروه طالبان برای دولت کدام مشکل  نظامی تلقی نمی شود، بلکه  

، اما   تولید جنگ وترس علیه مردم  آنها همچــــــومنبع  مـــــوجــــــودیت 

بـرخالف !  مـــرهم کـــافوری  رژیم تمــــامیت خــــواه  غنی ، در عمل می 

 د .  باشن

پشتونهای صلح   تاجیکان وهزاره ها وازبیکها وبرخی  ازتمام رهبران  ما 

رژیم   مزورانه  های  برنامه  دربرابر  که  بریم  آرزومی  احترامانه  خواه 

های   برنامه  تحقق  وجلو   نمانند   تفاوت  بی  احمدزی  غنی  تبهکاراشرف 

ی  سیاسی پشتونیزه سازی آن را بگیرند . زیراپیشبرد این راهکار های سیاس

به تجزیه وچندگانگی   نهایت کشورما را  ، در  تک صدایی دولت افغانی 

 قومی وجنگ می کشاند.  
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 بخش پنجم :

 راز پنهانی ورمز پیدایی پروژه طالبان قسمت اول ــ 

 2018نوامبر  25

 

در تاریخ کشورما هیچ گاه نیروی رزمی ومسلح مخالف دولت وجود نداشته  

واند در نبرد ومقاومت خود مقابل قدرت رزمی دولتی بمدت بیست  ــــکه بت

 وچهارسال بجنگد وایستادگی کند. 
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اما اکنون ما می بینیم که نیروهای دهشت افکن وآدمکش پشتون افغان زیر  

نام طالبان بمدت بیست وچهارسال است که در سرزمین خورشید به عمر  

براین    تالشمه می دهند وجنایت می آفرینند. دراین نوشته  بی مقدار خود ادا

 واستمرار روژه وحشت ودهشت طالبان ــورمزپیدایی پ رازپنهانی  که  است

 .   سازیم  الاین پروژه جنایت پیشه را برم

  طالبان کی اند

اندیشه    بکدام   ، تبارافغان اند  پشتون  نیروهای اهریمن رزمی طالب همه 

واعتقا د ، وابستگی ندارند . نه خدا را می شناسند ، و نه از دانش خداشناسی  

از رهبر  دارند و نه از کرامت انسان وانسانیت.  دینی خبری  واعتقادات 

تفنگ بدست   محمد عمر پشتون بود تا افراد رده های پائینآخوند ایشان که 

  .انسانی بوده وهستندعلمی وایشان همه بیسواد ناآگاه وچشم بسته از زندگی  

رهبران دولتی ای که از پروژه طالبان پشتیبانی می نمایند وخود را پیوسته  

واشرف غنی   مانند حامد کرزی  خوانند  گروه می  این  جز  ها  در رسانه 

گران ، اینها نیز همه  دیوخلیلزاد شهروند آمریکایی پشتون تبار  احمدزی و

به بی  انسانی  ونجابت  کرامت  درک  فرهمند ــــاز  زندگی  وبه   . اند  ره 

باوری   وامنیت  صلح   ، انسانی  وجامعه  آمیزمردم  مسالمت  وهمزیستی 

 . ندارند
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  انگیزه پیدایی طالبان

کلکانی تاجیک تبار دربرابر ملیشه های پاکستانی    هللاپس ازشکست حبیب  

اول بود که  رم ؛ این با 1929نادر خان درسال ل پشتون تباربرهبری ژنرا

ودولتی   سیاسی  ،  قدرت  مسعود  پشتونها   احمدشاه  ژنرال  برهبری 

  . بدست تاجیکان افتید  1992وپروفیسوربرهان الدین ربانی در سالهای 

گلبدین حکمتیارپشتون تباردر برابر تاجیکان به  المی  شکست حزب اسبا  

سرکردگی زنده یاد فرمانده احمدشاه مسعود وکنارکشیدن این حزب ازقدرت  

واداره دولتی ، روشنفکران پشتون بدون توقف در داخل وخارج کشورــ  

هراندیشه وتفکری که بودند همه یکدست به این فکروذکرشدند که به   پیرو  

ونه ای که می شود ، باید قدرت واداره دولتی را از دست تاجیکان  هرگ

،  زیرابااستقرارحاکمیت سیاسی  تاجیکان زمینه های تغییر    واپس گرفت 

نظام از قبیله ساالری  به مردمگرایی واز جنگ ودهشت وحشت ــ به صلح  

 می گراید .   وآشتی و امنیت وثبات 

نگیزه گرفتن قدرت سیاسی ودولتی  بدین اساس بود که رهبران پشتون با ا 

از دست تاجیکان ، دست بکارشدند . ظاهرشاه از روم ، خلیل زاد ، اشرف  

غنی احمدزی ، حامد کرزی از آمریکا باهم جمع شدند وبا مشوره ای نهاد  

  ، وپاکستان  ، عربستان سعودی  آمریکا  های سرمایه جهانی وکشورهای 

محمد عمر  مال  گمنامی بنام  پروژه جنبش طالبان را به سرکردگی شخص  

را بقرار  طالبان  وسیاسی  وظایف تاریخی   رسالت و  .  پشتون بوجود آوردند

 . ذیل برگماشتند
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ـ گرفتن قدرت سیاسی ودولتی   پاسداری واستقرارحاکمیت  از تاجیکان واولـ 

 . سیاسی پشتونها درافغانستان

ــ   نیروهای مسلح غیرپشتون سرکوب    سپسدوم  تمام  قلع وقمع کردن  و 

  .درافغانستانبوسیله طالبان 

مستقیم ادارۀ  و  نگهداری  ــ  در    سوم  خشخاش  کشت  وترافیک  تولید 

  .افغانستان

طالبان همچو نیروی آماده باش رژیم    تقویه رزمی    چهارم ــ به این روال ، 

سیاسی پشتونها ــ برای اجرای قتل های زنجیره ای وقتلهای دسته جمعی  

وانفرادی هزاره ها وتاجیکها وازبکها وحتا برخی رهبران میهن دوست  

چه دررده های ارتشی وچه دربخشهای ملکی    پشتون ، درسراسر کشور ،

  . می باشد 

پنجم ــ طالبان یک نیروی مسلح ذخیره ای آراسته خدمت و اساس قدرت  

    :بگونه نمونهدفاعی ورزمی حاکمیت دولتی پشتونی در اوقات نیازاست ،  

اگرباشد که رژیم دست نشانده ای پشتونها در کابل ــ بوسیله نیروهای بومی  

 وغیرپشتون ، سرنگون می گردد.  

درآن حالت گروه طالبان همچون وسیله فشار در دفاع از حاکمیت سیاسی  

ها   پاکستانی  مستقیم  وبه کمک  گذشته  مانند سالهای   ، قرارداشته  پشتونها 

  ، المللی  بین  ذیدخل  های  درونهاد  استقرارحاکمیت  تداوم  باردیگربتوانند 

جهانی   سرمایه  های  نهاد  منافع  وتأمین  افغان  قبیله  شؤونیزم  سیاسی 

  .درافغانستان، رسالت اجیرانه خود را ، بی شرمانه انجام بدهند
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بربنیاد توافقنامه تأسیس پروژه طالبان میان ظاهرشاه ، خلیلزاد ،  ششم ــ  

حامد کرزی واشرف غنی احمدزی ، ومالعمر ودولت پاکستان بوده ، که  

رهبری تمویل وتسلیح پروژه طالبان در جریان هژده سال اخیر بدست دولت  

احمدزی وپاکستان  حامد کرزی واشرف رارداشته ودارد .  ـــــق  ی ها غنی 

یک هدف سیاسی    دولت افغانی کابل ونیرویهای تروریستی طالبان هردو دو

 . را برای استقرار وتداوم حاکمیت پشتونها در کشور پیش می برندمشترک  

عمرطالبان تداوم  برای   ، کابل  دولت  سیاسی  نیروی   : اقدامات  چون  ــ 

تروریستی پاسدارمنافع ملی پشتونها ومنافع ملی اربابان خارجی ایشان در  

می باشند ، بدین اساس دولت پشتونی حامدکرزی واشرف طالبان  کشور  

غنی احمدزی هیچگاه در دفاع از زندگی ودارایی ومصونیت مردم غیر  

کردن نیرو    ازمیان برداشتن ونابود   جای به    الف پشتون قرار نگرفتند ، برخ

طالبان ، به تقویه ورشد وتسلیح آنها اقدام آشکار وپنهان  دهشت افکن های  

  : نمودند ، از جمله

ــ تمام اسیران جنگی طالبان   . برای طالبان دفترسیاسی در قطر ایجاد کردند

بدون قید وشرط چه بوسیله حامد کرزی وچه بوسیله اشرف غنی احمدزی  

ــ پایگاه امنیتی در دندغوری   . موآزاد گردیدنداز زندان های کشور وگوانتنا

ــ   . وبرخی جاهای دیگر کشور برای طالبان ایجاد نمودند  والیت بغالن  

وشهرستانهای کشوررا بدون مقاومت برای نیروهای مسلح  الیات  چند بار و

که این عمل باعث قتل هزاران هزار انسان بی   .ناچیزطالبان تسلیم دادند  

 گردید که از جمله قتل دسته جمعی زیاده از دونیم هزار   گناه این سرزمین
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م . بوسیله    2015کهندژدر سال    والیـــــــت  ک در  یشهروند تاجیک وازب

طالبان پشتون فراموش ناشدنی می باشد ودرذهن تاریخ جاویدانه باقی می  

همه آشکار است که در سراسر افغانستان ، یک قطعه  این مسئله به   .ماند

ومهمات  الح  دوصد نفری مسلح ومنظم رزمی طالبان که دارای قرارگاه وس

جنگی ولوژستیکی در اختیار داشته باشند وجود ندارد . اما باز هم نیرو  

های رزمی اردو وپولیس ما در نبرد مقابل چند افراد طالب ، به فرمان  

  . نشینی سوق داده می شوند وتلفات زیاد را متقبل می گردنددولت به عقب  

اشرف  چرا ؟ زیرا دست شوم پشتونی دوسره رهبری دولت فاسد کرزی و

در پشت سر برنامه های مرموز رزمی قتلهای دسته جمعی    احمدزی  غنی

 .  مردم کشورما شامل است

زی وچه  دولت پشتونی پیوسته پنهان وآشکارا چه در دوره سیاه حامد کر  ــ  

در دوره خونچکان کنونی اشرف غنی احمدزی ، امکانات دستیابی گروه  

: کشت   ازمنابع زیر زمینی وسرزمینی  بری  استفاده  مرام  به  را  طالبان 

 الیاتخشخاش ، زعفران ، پسته وجلغوزه بادغیس ، قاچاق چهارتراش و

یات  وال جورد و سایر سنگهای قیمتی را در  ال و  طالکنر ، استخراج کانسار :  

میلیونها    ساالنهوشهرستانها ، مساعد گردانیده است . که ازین راه طالبان  

  . دالرپول هنگفت بدست می آورند

غنی درفرآیند  واشرف  کرزی  حامد  ــ قابل تذکر است که ، دولت پشتونی  

هژده سال اخیر باداشت برنامه ویژه بنفع طالبان ، رسانه ها وتلویزیونهای  

وترویج وبزرگ نمایی کارنامه هایی رزمی ، انتحاری  دولتی را برای تبلیغ  

 وانفجاری نیروی های تروریستی طالب ، قرارداده اند .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   374                                                     کج بنشین راست بگو 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و با نمایش چند تصویر برداری ساخت دولتی ازجمله : 

اسب یا موترسایکل ، با    باالیازده نفرمسلح ، سواریا دوتصویر ده و و)

ای   نوشته  بارها  «  ...    هللا  اله    » ال انتقال درفش سفید ویا سیاه  وآن هم 

. وده    (   در میان مردم گسترش دادندتکراری ، فضای ترس و وحشت را  

  . ها نمونه ای دیگری ازاین دست موجود است

سوایی   : نهاد های که در استمرار عمر طالبان وتقویه تروریسم سهم دارند

کارنامه های خائینانه دولت در استمراروتقویه قدرت رزمی طالبان اهریمن  

واشرف غنی  که درفوق از آن ذکرش رفت . دولت پشتونی حامد کرزی  

احمدزی درفرآیند موجودیت رهبری حکومت ایشان ، بجای آنکه بتوانند  

درتأمین امنیت ومصونیت مردم کاروفعالیت نمایند. مشکل بیکاری ، فقر  

وبی خانگی ودربدری مردم را حل نمایند . برنامه های زیر ساختی رشد  

اد بند های  صنایع ثقیله و خفیفه ، ساخت راه آهن وآسفالت خیابانها ، ایج

برق آبی در مسیر دریاها ... وده ها پروژه زیر بنایی دیگر را سردست  

گیرند وجامعه ومردم مارا بسوی رفاء وآسایش واقعی ببرند ، با تأسف که  

 نه کردند و نه بردند.  

هژده سال می   .بلکه برزندگی حق وحقوق مردم این سرزمین جفا کردند 

صلح با طالبان همتبارشان ، مردم مارا    گذرد که دولت پشتونها به بهانه ای 

فریب می دهند. اما در ذات مسئله هدف همان تقویه وتداوم حکومت پشتونها  

دراین سرزمین است . نه برنامه صلحی است ونه آشتیی ، بلکه همه دروغ 

 وتزویر و ریاء است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  375                                                      کج بنشین راست بگو 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نکردند    تالش غیرمشروع کرزی واشرف غنی هیچگاه    و دولت پشتونیزم

که نیروهای مسلح تروریست طالبان را بوسیله نیروهای رزمی دولتی ، از  

  سعی آنها را پنهان وآشکارتقویت وحمایت کردند وخالف  پا دربیارند . بر

و   طالبان  با  ایشان  دروغین  صلح  توجیه  در  را  ساختارهایی  که  نمودند 

 معه بوجود آورند .  مغشوش ساختن ذهنیت جا

  : بگونه نمونه چند تا ازینها را نام می بریم

   رسانه های گفتاری ، تصویری ونوشتاری دولتی ووابستهٔ دولت ــ  

  )غیر مستقل وابسته به دولت)ــ شورای عالی صلح افغانستان  

  )   غیر مستقل وابسته به دولت )شورای علمای افغانستان    ــ

  )غیر مستقل وابسته به دولت)نظام قضایی افغانستان   ــ  

 ...    (غیر مستقل وابسته به دولت )دادستانی کل کشور ــ 

ونهادهای   سازمانها  ها  بهوده  استثناء    وابسته  بدون   ، در  همه  دولت 

نادرست    استمراربرابر سیاست  معقول  چنین  ضد  غیر  پشتونی  حکومت 

وجوابده به مردم ما می  ئول  صلح وامنیت حامد کرزی واشرف غنی ، مس

 .  باشند 
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   376                                                     کج بنشین راست بگو 
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 بخش پنجم :

 ست یگذشت جوهر زندگقسمت دوم  ــ 

 ی الدیم 2018دسامبر 

 ی بنام خداوند مهر و راست

  ی است که در روند زندگ   ی با شعورافزار سازاجتماع  وانیح   ک یانسان خود  

موفق به کسب    ی، و   زیتفکر ، شناخت وقدرت تم   تی، به نسبت داشتن خالق 

 است .   دهیگرد یومعرفت از جهان هست یآگاه

  ت یموجودقائل است .    یوغرور  ازیوشناخت او بخود امت   ی آگاه  نیوبا ا 

بروزلغزشها  ی اجتماع درمناسباتازیغروروامت نیچن سلوک   یسبب 

از تجارب مناسبات    کهیاست.  تاجائ   ده یدرکردار وپندار انسان گرد  یرفتار

م  ی وفرد  یاجتماع  ستیز خارج    هنیشهروندان  در  درداخل وچه  چه  ما 

 یخالء بزرگ سلوک رفتار  کیبه همه در  کی، نزد    می کشور آموخته ا

 .  م یقرار دار گریکدیبه    یباور ی وب یدگمانب

پ در  جنا  است یس  شبردی کشورمااکنون   ، جنگ   ، وکشتار  وحشت    ت یقتل 

درد آور خواهد بود    یل یخ  نیکشد .  ا  یدرماتم وغم فرزندانش درد م  یدولت

   کیاز   ایشئ  کیما هنوز در شناخت خود : از ی زمانه ا نیکه درچن
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   377                                                     کج بنشین راست بگو 
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رسالت    کی  ایانسان    کی، از    یتماعمشکل اج  ا ی  ت یواقع  کی، از     دادیرو

، حتا    میده  تیاولو  دهیآن پد   یماهو  زیعقل را در تم  ی،  بدون آنکه داور

  ی ، نفس میشو ینفس اماره م یدر بسا مواقع فرمانبردار پرو پا قرص هوا

   یکند ، وکارنامه ها  یبه انجام گناه م  بیترغ  وستهیما را پ  تیکه ذهن ون

 سازد  .   یرمیفس ، پاگ ن  هوس یعمل ما را  در گردابه ا 

برا  ی زیکوتاه وزودگذراست. چ  یلی خ  یزندگ ودانشمند    یکه  افراد عاقل 

استمرارسعادت    ی آهنگ هوشمندانه برا   رشیاست گز  ت یروند با اهم  نیدرا

 .     می باشدانسان  یی وهمگرا یستی، همز ی وخوشبخت

  ی گروه ها  ــ افراد    انیم  وگذشت  یچشم پوشما عمل سازش ،     دگاهیازد

خانواده ،    یکاروجامعه  ، اعضا  ط یمح،    انیدوستان رفقا وآشنا،    یجتماعا

واخالق  عمل  کی   ی نگر  ندهیوآ  یپژوه  ندهی آ  کردیرو  کی  ،یمدبرانه 

   .دی آ یبشمارم

  کی،    یاجتماعزیست  در    ییوهمگرا  یدوست   ۀواراد   تین تداوم    رایز

خرد آم  یگزند  تیتقو  یی درراستاورزانه  راهکار  .    ی مزیمسالمت  باشد 

گوهر    توانند یم   یهنگامانسانها   که  باشند  بخت  وخوش  وقت  خوش  باهم 

 استوار باشد .    ی ریگرپذی" گذشت " وهمد اد یبربن شانیا  یدوست

،  به ما    یفرهمند در جوامع بشر  یانسانها  یزندگ  یخیتجارب تار  رایز

بزرگتر  دآموزان  یم ن  کی  یگوهرتوانمند  نیکه    کوسرشت یانسان 

 است.    گذشتزدرین
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   378                                                     کج بنشین راست بگو 
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  د یبدون ترد یوجمع ی فرد یمثبت درزندگ راتییوتغ تیبروزهرگونه موفق

 است.  ری، امکان پذ  یگذشت و فداکار،  ی از راه خودگذر

،    ی ، همجوش  یهمبستگ  هیبه مرام تقو  یپل دوست   ش یاز گشا  یبازتاب  گذشت

 هم بودن است.     یهم بودن وبرا   ی، باهم بودن ، پهلو  یستی، همز  ییهمگرا

فرد دانشورازشناخت نجابت وکرامت انسان    کی  نش یب   ت یمقبول  ینما  گذشت

   .است

  د یانسانها است .  با  یابیروکامیخ  ی تداوم خوشبخت  یارجگذاشتن برا   گذشت

اخالق هم  گذشت  یارزش  انگ  ی گرام  شهی را  وآنرا    ی بسو  ی ا  زهیداشت 

 وکمال عزت نفس دانست .    یزگیپاک

  ی ، راست   یاعتماد ودوست  ش یانسان درعمل سبب زا  ی رفتار اخالقگذشت  

  ت ین  یزگیدر پاک  یا  زنده ونقش سا  دهیگرد ی کدلیو  ی رنگ کی،   یودرست

 .   دینما  یم فاء یانسان ا

ز نگاه  ،  شهیاند   ی ولغزشها  ینفسان  التیورازتما بدکه    باست یچقدر    ی با 

را    یو فرد  یخانوادگ  یاجتماع  کیمناسبات نغش ،    یب  تیو ن  تیعقالن

اتقاء  روشن توافق    یافق ها   ی ا  هیبرپا  ، بردباری    جاد یا  یشتنداریوخو، 

ا   م ینمائ با  بتوان  کرد یرو  نی.  را    یانسان   ده یپسند  یی ای سجا  م یتفکروعمل 

 .    م یساز ی خانواده وجامعه ، جار اتیدرح

 به ما   اکانی ن یکه از فرهنگ باستان یارزش  نیوناب تر نیتر یاساس رایز
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   379                                                        کج بنشین راست بگو 
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  یستی،  مروت وهمز  ت یبمفهوم انسان  گذشت  ن یارث گذاشته شده است ، هم

 پدران ماست .     یاستانب  خیتار ندی، در فرآ زیمسالمت آم

،   یکوروش بزرگ ، مان  یها  شهی در اند  ژهیما بو  اکانین  خیدر متون تار

بزرگ    یوموالنا  ی ، سعد  ام ی، خ  ی، فردوس  نای ، ابن س  یمزدک ،  رودک

بخشا  پوش  دن ییواژگان  چشم    ، شفقت  و  رأفت  ها  ی ،  ازکردار    ی کردن 

در   یکه هرکدام سهم  ،  یگرانسانیهم سنخ د  میو ده ها مفاه  گرانید    مینامال

م  ی اجتماع  ی وهمجوش  ی اسباب دوست  دنیبهبود بخش  ادا  ،     ی جامعه  کند  

 قرار گرفته است .    یشعورانه مورد دقت وتوجه عقالن

  گرانیبرد   یپسند  ی"  آنچه برخود م  یاصل اخالق  نیاز ا  یرویبا پ  رایز

  ی نباشد ، زندگ  یجار  یاجتماع  ستیاخالق در ز  نیپسند کن "  ، اگر چن 

 نخواهد داشت .     یا  ییوشکوفا  ییبا یمعنا ، ظرافت ، ز

 :    اند  لیذ  یسلوک  یامل ارزشهاکه ش گذشتاخالق سازش و

،    ینی ، خوش ب  ی، خوش گمان   یتی ، خوش ن  ی، خوش رفتار  یی خوش خو

، سخاوت    یی، انصاف ، راستگو  ی، وفادار  ی، احترام ، فروتن  ییگشتاده رو

، چشم    یری، آسان گ  یمانداری، پ  ی همدرد  ،، مدارا ، ادب    یرخواهی، خ

،    ی ،  سپاسگزار  ی ، امانت دار  ی و رازپوش  ی ، عفت ، راز دار  یپوش

 ؛    رهیوغ ی، امان دادن ، آبرو دار ی ، مهربان ای، شرم و ح  ش یعفو وبخشا

ا   ی بدون شک راه ورسم زندگ   ی اخالق  یی ای سجا  نیا  ی اجرا وقبول همه 

 دهد  ؛     یم یرا به ما ارزان  گرانید  باوکنش متقابل   وند یپ وهیکردن وش
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  380                                                    کج بنشین راست بگو 
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به    زین  یبشر  نی قوان  ی وحقوق  ییاجرا   ی راهکارها  نیتر  یازاساس  یکیو

  ی م  ی راباز  یینقش بسزا  یاجتماع  ی زندگ  شیکه در گرما  د یآ  ی حساب م

 کند  .    

و سازش  ها  گذشتبرخالف  سلوک  تداوم  تاز  ی ،  انسانها    ی نیوبدب   ی تک 

     مانند :    لیذ  یقاخال ئات یشامل س   گر،یکد یمقابل 

،    ی، نابردبار  یر یرده گ،  افترا زدن ،  خُ   ی ، بدخلق  ی حسادت ، بدخواه

  یی ،  تکبر ، انتقام جو   ی ،  بزرگ منش  ی خل وتنگ چشمخجالت دادن ،  ُب

زدن ،    شخندی، استهزا ، ر رنگی، مکرو ن بی، افسون ، فر یتوز نهی،  ک

، نکوهش کردن ، شماتت    ی نی، سخن چ  ی ، دو به هم زن  ی تمسخر ، نمام

  ی، ظاهرساز  یانصاف  یمروت ، ب  یدادمند  ، ب  یکردن ، سرزنش کردن ، ب

کردن ،   زه ی، آشکار کردن راز ، ست ی رو ادهی ، ز رکردنی، تحق ی، بدگمان

، تهمت زدن ،    یی، دروغ گو  یگو  بت ینمودن ،  لجاجت ، غ  یسرسخت

، ستم    یی، ناسزاگو  ن، کشمکش وجدال ، خشم ، انتقام ، آزرد  یشکن  مانیپ

باشند ؛     یم  رهیوغ  ی، منت ، نفاق ، بدقول   گریکد ی، قهر ، پشت کردن به  

زندگ روال  آم  یکه  دوست   زیمسالمت  ،     یفرد  یشیوهمآ  یومناسبات 

   .سازند یوتار م رهیرا مختل وت ی واجتماع ی خانوادگ

  ی وبد زندگ کین  ی اخالق  ییا یسجا ت یما ازکل ی که آموزش همه ا آرزومندم

  ی شتن دانه دوستک    ی براگذشت    ی ا  زهیواژه پاک   رشیبه پذ  لیکه ما   ی ، براست

 باشد .   کسانیانسانها ،   انی ، م یوسرسبز
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  381                                                    کج بنشین راست بگو 
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خانواده   یاعضا ان یبرادرانه م ینگرش ، من باورمندم که زمان آشت  نیبا 

  یریپذ   گر یاساس همد  ن یاست .  ، بد دهیما، فرا رس  وستان ها وهمتباران د

غربت    ار یچه در داخل کشور وچه در د  یرا به حکم وجدان وسهش اخالق

  ، را  ش یخو  ۀواراد  تیــ ن   ی همبستگ  ت یگرماهیبار د  کیقبول کرد و   د یبا

برا  شبردیدرپ فرد   یخانوادگ  یهمجوش  ی کار مشترک  ،      یواجتماع  ی، 

 .    شت گذا شیبنما سته یشا
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   382                                                     کج بنشین راست بگو 
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 بخش پنجم :

 ــ گزینه خود کفانی قسمت سوم 

 2019اپریل  22

  ز یونفرت انگ  یرانسانیغ  یستیترور  انه یعمل وحش  کیوانفجار    ی کفان  خود

گروه    لهیوناپسند است . که بوس  عیو ناهنجار ، شن  حی، زشت وناسزا ، قب

طالبان  عرب تبار وپاکستانی درسراسرجهان و توسط    ی نام نهاد اسالم  یها

ــ افغانستان  پشتون افغان   وبا از دست دادن    ردیپذ  یانجام مدر خراسان 

در کشور    هگنا  یموفق به قتل وکشتارصدها شهروند ب   ز،یتلفات ناچ   نیکمتر

  .گردد یکشورما مهای مختلفه جهان وازآنجمله 

از جانب رهبران    یاسی شده س  دهی سنج  یلی برنامه خ  کیوانفجار    ی کفان  خود

ب   له یقب  ومشاوران وچه  دولت  در  چه  برا  رونیافغان  تداوم    ی دولت 

  ی م  شبردهیافغان ، درکشورما پ  لهی تک محورقب  یاسیس  ت یواستقرارحاکم

  . شود

کفان  نهیگز دولت    کینزد  انیوانفجاردرجر  یخود  طرف  از  دهه  دو  به 

،    کابل  یمرکز پاکستان  واستخبارات  پشتون  طالبان  با  وپاخت  درساخت 

ا  ی برا است.  شده  بکارگرفته  وقفه  بدون   ، مردم  عام    ی ب  نه یگز  ن یقتل 

خصوص بردن دشمنان وبه    نیازب  یاست برا   ییاس یراهکارس  نیمصرف تر

  در کشور ما.  رپشتونیشهروندان غ
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حامد  وانفجار، جنگ  و دهشت در دوره    ی خودکفانسیاسی    راهکارتحقق  

طالبان    لهیگناه را بوس  یهزارانسان ب  155به    کیکه نزد  دیموفق گرد  یکرز

  . دیرنمایگ نیوزم یرا زخم گریهزاران هزار دبقتل برساند ، و

جر  یاحمدز  یغن  اشرف در  خودش  گفته  از    انیبراساس   ( سال  چهار 

دسامبر    2014دسامبر   ا  45(     یالدیم  2018تا    نیهزارسربازجوان 

مدت بجهت    نیاست ودرهم  ده یطالبان پشتون بقتل رسان  لهیرا بوس  نیسرزم

 100به    کینزددر کشوروانفجار    یخودکفان  ی ا  نه یگز  یاسیوفق راهکار س

  .گرفته است یقربان یملک دماز مر ی هزار کشته و زخم

  ی ، همه پشتون افغان اند وبرا  ی وشبکه حقان  ن ی، حزب گلبد  طالبان گروه   

  انه یمخف  یپشتونها درافغانستان با همکار  یاسیس  ت یتداوم حاکم  ینگهدار

مشترکاً    یاحمدز  ۀوچه در دور  یکابل چه در دوره کرز  یدولت مرکز

  . کشند یآدم م کجا ی کنند و یکارم

  م یرمستق یکه جنگ اعالم ناشده وغ   دیکن   یخود مشاهده م  یگرام  شهروندان

پشتون دولت  جانب  پ  ی از  پشتون  بوم  ه یعل  وسته یوطالبان    ن یا  یمردم 

. ودرروند هژده سال   انیجر  نیسرزم از    اده یز  ی بیکه گذشت تقر  یدارد 

همه مردم در   نیا  ۀ انی بجا گذاشته ، قتل وحش یهزار نفر کشته وزخم 600

پذ   یتهمدس ، صورت  پشتون  طالبان  با  کابل  دولت   رفتهیعمل مشترک 

  . است
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  د یشا میداشت  یدر برابر طالب قرار م یی ارویجنگ رو  کیما همه در  اگر

خط    راینفر از آنطرف ، درد هم نداشت . ز  کیمرد و  ینفر از ما م  کی

 .میدیرس  یراه صلح هم م  کیجنگ هم معلوم بود ودشمن هم ، وباال خره به  

  له ی وانفجاربنام طالب ، رهبران قب  یخود کفان  است یاکنون با اختراع س   مگر

را با    رپشتونیغ  ی وملک  یرزم  یروهایتوانسته اند که بدون تلفات تمام ن 

ها نبرد وس  یروش  از صحنه  کننده  بکشند    رونیب  استیمختلف وگمراه 

  زند ما درازتربسا  یسبک  ، هم عمر طالبان آدمکش را باال   نیوبااستفاده از

 در کابل را .  یتک محور پشتون ی اسیس تیوهم عمرحاکم

مسلح مخالف دولت    یروهاین   یستادگیا  یچگاهی شاهد آنست که ه  خیتار  رایز

 سال در کشور ما دوام حاصل نکرده است.   24، بمدت 

مخالف دولت ،    یروهایوتداوم عمرگروه طالبان بمثابه ن   تیعلت موجود

در دو چهره هم رهبر دولت   وستهیاست که رهبران دولت کابل پ  نیدرا

،  ازحامد کرز تا غن  یوهم کمک کننده طالب    ر یوسا  یاحمدز  ی گرفته 

  ی رومندیورشد ون  حیوتسل  لیپشتون تبار جهت تمو  ی تیامن  ه یند پامقامات بل

مستق سهم   ، وادا  م یطالبان  اند  گرفته  جانبه    نانه یخائ  تیمامور  یوهمه 

     . کرده اند  یرانسانیوغ

ها  اگر ونهاد  کابل  ارگ  پاش  ییکا یآمر  ی امروزرهبران  ازخاک    ی دست 

،    یوجود دارد ونه رهبر طالب  ی مردم بردارند. فردا نه طالب  دیبرچشم ام 

 درازوخشتک کشال بدون   شی،  ر منیسواد وناآگاه از جنس اهر ی چندتا ب
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وآنجا ، بنام رهبران طالب جمع    نجا ی ا  ی ساختگ  ی ها  زندان  از  مانیوا   شه یاند

  ی کودکانه ا یها  استیس نیبا ا توانندی کنند که مردم را م یم الیوخ ردندک

  .شان ،  گول بزنند ی لویقب

موافق اند ، به   شهیاند   نیکه باا ده یازتمام شهروندان درد کش   یندگی به نما ما

پ کابل  از    م ینما  یم  ی اخالق  شنهادی دولت  دست   ، قسم  بخداوند  شمارا  که 

، جرگه مشورت  اءیور  ریوتزو  ییدروغگو طالب  جلسات    ی بنام   ، صلح 

بردار وقطر  ماسکو  در  طالبان  با  ب  د یصلح  قرن  اکنون  است    کم ی  ست ی. 

افسردگان    یی کارا  گرید   یوشترچران  ین یچادرنش  رهنگف شما    . ندارد 

درشرمسار، زبون ،  که نزد مردم چق  د یدان  ی (  خود م   ی، کرز  ی )احمدز

، وجدان همه   دیهست نیسرزم نیو قاتل ده ها هزار انسان ا  د، یشده ا لیوذل

  . است ماریشما وکرگسان دربار تان ب

صلح    نیبا تأم   رای ، ز  د یخواه  ی گاه صلح نم  چ یآشکار است که شما ه  بمردم

همه   نجهتی رسد  . به ا یفرا م نیشما مهاجم لهی قب تیوثبات ، مرگ حاکم

س برا  یاسیدغدغه  ودهشت  ووحشت  جنگ  تداوم  وتنها  تنها  را    ی شما 

  .دهد ی م لیتشکافغان  له یقب   ی اسیس  تیاستقرارحاکم 

  ی زندگ  یکه کشور را بسو  یزیدرهرحالت ازهرچریاء کارشما رهبران     بناً 

جهت    نی. ازدیدهد ، در هراس هست  یو باثبات سوق م  افتهی، تکامل     نینو

  : است که

درست انتخابات شفاف وصادقانه   تیریشما از مد قومی ی اسیس  تیحاکم ــ

  .دیشرمانه تقلب کرد  یخاطرهم بوده که سه انتخابات را ب  نیترسد . به ا  یم
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دولت مردم ساالر وهمه شمول   جادیازاتک محور شما   ی اسیس   ت یحاکم  ــ 

 ترسد ،   یم

ترسد    ی م لهی ثق عی ازاعمار خط راه آهن ،  آسفالت ورشد صنا   لهی دولت قب  ــ

  ، 

به خانه ها وجاده   یی کشوروپخش نور وروشنا یسراسر یساز یاز برق ــ

  ترسد یها م

  د یترس ی ( م ی ، مجراساز ی ) لوله کش  ونیزاسیو کانال یازخانه ساز  ــ

  ت ی، قانون   یشهروند  زیمسالمت آم   یستیوهمز  ی کلمه ازهمبستگ  ک یدر    ــ 

  .دیترس یم تیومصون

، شانس واقبال  فوق    یارزش  یرساختها ی! با تحقق ز  رای؟ ز  د یترس  یم  چرا

مرتبه  وکودن ووطنفروش در رأس دولت ،  به    سوادیب  مار،یافراد افسرده وب 

  .کند یصفر تقرب م

را خوب بخوانند    نیسرزم  نیا  یواقع  خیتار  د یباقوم افغان  رهبران     بفکرما

پوته خزانه ساخت    خ یتار  نیاست . ا   ب یونج  ی واقع  خ یتار  نیوبدانند که ا 

  :همچو یمردان ی باستان نیسرزم نیا  خیتار ی . سازنده استی ن ی بیحب

،    قبادی، ک  کاوسی ، ک  خسروی ، ک  دی ، تهمورس ، هوشنگ ، جمش  ومرسیک

بابکان ، ابومسلم    ری، اردش   کمیبزرگ ، ارشک    وشیکوروش بزرگ ، دار

 ،    یسامان لیصفار ، اسماع ثیل  عقوبی،  ی رفوشنجــــــــــ، طاه ی خراسان
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مسلمانان    یشوایپ   فه ی، امام اعظم حضرت ابوحن  یغور  نیحس  نیعالءالد

بزرگ   یپدرالجبرجهان  ،  رودک  یخوارزم  ی موس  سیئالر  خیجهان ، ش

فارس شعر  بخار   یپدر  امام  احاد  ی ،  معرفت  آفتاب  ،    ینبو   ث یبزرگ 

وخود    یزرگ آفتاب معرفت عرفانب  یبزرگ ، موالنا  یخردورز فردوس

س  یشناس ابن  در     یراز  ییایبزرگ وزکر  ی نای ،  جهان  دانشوران طب 

  . باشد یگرمید گ وصدها خردمند ودانشور بزر  انهیقرون م

دار فرهنگ    راثی خردمندان جهان شمول را که م  نیشود که اخالف ا  ی م  ایآ

  ه یودانش اند ، با فرهنگ باد   ی نور وروشنا  نیسرزم  نیوزبان ومعرفت ا

کفان  ی نینش رهبر  یخود  ووحشت  جنگ  خ  ی وانفجار  نه  ممکن    ریکرد. 

  . ستین

  ی ، احمدز  یامور ) کرز نیتأسف است که شما به اصطالح مسئول  یوجا

از صلح   نیدروغ  اناتی( وکرگسان روباه صفت شما هنوزهم  با بودیگران  

  ی ها  یباز  نیشناسد ، با ا  ی. مردم شما را خوب م   د یگوئ  یسخن م  تیوامن

، اما آنها  از شما    دی دهیم  ب یموش و گربه ، تنها خود را فر  کودکانه ای  

ها وب  یب  ی آدم  بارهوش  ی عاطفه  ها  ده   ، کرده  معرفت    ارتریمروت  وبا 

  .تراند

  یزندگ  گریهمد  یکه همه شهروندان کشورما برادروارپهلو   یآنروز  دیام  به

 .  ند ینما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 388                                                     کج بنشین راست بگو 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پنجم : بخش

 رویکرد جدایی دین از سیاستقسمت چهارم ــ 

 2019می  4

 

The separation of religion from politics 

 بنام خداوند جان وخرد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  389                                                       کج بنشین راست بگو

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دین وآئین ، باورونگرش انسان ازجهان خلقت وآفرینش است. دین کلیتی  

ازاعتقادات وجهان بینی ایست که با تفسیروتعبیرپدیده ها ، رویداد ها ، نمود  

ها وتجلیات بُود دردائره هستی ، عقیده وعمل انسانها رابه ارزشهای مادی  

 .   ومعنوی ، پیوند ربوبیت می دهد

وفرهنگ  ،   سیاست  اقتصاد  متراکم  بیان  اجرایی    امور   تدابیر  و  رویکرد 

  اجتماعی   اجتماعی ، برای مردم یک جامعه است . تکلیف آن ، تأمین آسایش 

 .   ، صلح وامنیت ، آزادی وهمبستگی ملی می باشد

که دارای ماهیت ، خواست وآرمان    «دین وسیاست    » این دوسامانه ای  

متفاوت ازهمدیگر اند، به نسبت همین تخالف اندیشه وآرمان ، هیچگاهی  

کنارهم   ، واداره دولتی  قدرت  سیاسی  دریک ساختارحاکمیت  توانند  نمی 

 کاروفعالیت مشترک نمایند .  

می ورزد که جانب مقابل را تابع مطلق خود سازد . با    تالشزیراهرکدام  

درکشورما سالیان پیش این اتفاق افتیده است. دین ورهبران دینی   تأسف که 

درخدمت   وچرا  چون  بدون   ، دارند  ومادیت  قدرت  به  که  ای  بادلبستگی 

حاکمان دولتی قرارگرفته اند ودرهمه جنایات نابخشودنی دولت سهیم می  

 .  باشند 

سیاسی   راهبرد  طرح   ، اصل  براین  ازسیاست    »مبتنی  دین  ،  «جدایی 

برای نگهداری قدسیت خود دین تلقی می    النه اساسی ترین گام عاقازیکسو

نهادینه    ، مدنی  جامعه  های  زیرساخت  کنندۀ  ایجاد  دیگر  وازجهت  شود 

   سازی آزادی وامنیت سراسری درکشوربشمارمی آید .
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د متعادل حقوقی همه ساختار ها  عملی شدن این برنامه انسانی ، زمینه رش

آنها   خود  ذاتی  بنیاد  برمسیر  را  جامعه  واجتماعی  فردی  وهنجارهای 

 . سازگارمی سازد

کنه نهادین رویکرد جدایی دین ازسیاست ، دربینش حرمت شناسانه آن از  

انتخاب وسایرارزشهای   آزادی حق   ، ، مصونیت حقوقی  انسانی  کرامت 

 حقوق مدنی نهفته است.  

از گرو پندار های    ــ ندیشه آزاد ساختن انسان وحقوق فردی وی  گسترش ا

تفسیری وتعبیری خودساختی رهبران دنیا پرستی که عاشق قدرت ، مادیت  

وشهوت اند  ، یکی ازرسالت خداشناسانه وحقگرایانهٔ انسانهای پاکیزه نفس  

  .می باشد

ادر  انسانهای که خوشبختی وسعادت هرخانواده ، زن ومادر، خواهر وبر

لمس وحس می   وشهروند خود را باجان ووجدان ، گوشت وپوست خود 

اما   .می نماید  اخالقی  تالش ودرجهت تأمین چنین آرمان مقدس انسانی    .کند

اعمال   بوسیله  دین  پاکیزگی  وروح  قدسیت  درکشورما  که  شوربختانه 

ــ آسیب دیده  افکن  جنایتکارانه دولت ورهبران دولتی وگروه طالبان هراس  

 ، واذهان وباور مردم را دربرابرآن خدشه دار وبی اعتناء ساخته است.  

را   غالفبی  الدینباتأسف که دین درچشم نهان مردم حکم یک شمشیر فو

بخود گرفته وهمه روزه در دست حاکمان قدرت بانیت کور، چپ وراست  

 .  گردن می برد
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باید این دین وآئین را از چنگال بدخواهانه ای جانیان وخاکفروشان وابسته  

بغیراز هردو جبهه طالب ودولت بیرون کشید . تا درفرآیند زمان ، دراذهان 

وباور مردم ودر دائرۀ اشکال شعوراجتماعی جامعه ، جای شایسته خویش  

 .   ه بازیابد را دوبار

دانند   می  انسان  مردم  از   ، دین  در رویکرد گسترش  مذهبی  که رهبران 

هنجارهای   که  اند  این عقیده  به  آنها  خواهند.  تابعیت بی چون وچرا می 

، تفکرواندیشه    خالقیزندگی جامعه ، از آموزش وپروش تا سلوک ورفتارا

تدابی ، امورخانواده وده ها  رسیاسی و  ، هنروفرهنگ ، سیاست واقتصاد 

     .اجتماعی دیگر همه بایستی تابع مطلق دین باشند

رهبران   دینی  اندیشه  گسترش  رویکرد  وتائید  رد  به  ما   ، نوشته  این  در 

تحقق   برای  درکشورما  دین  که  دانیم  می  زیرا   . نداریم  کاری  مذهبی 

ودسترسی به اهداف خویش یقینا شانس مبارزه ندارد . وسالهاست که دین  

ن همچوعروسکی دردستان ناپاک رهبران دولت قرارداشته  در این سرزمی

 .    و به بازی سیاسی گرفته می شود 

دولت هر جنگ و جنایتی را که مرتکب می شود ، با نیرنگ ومردم فریبی  

درلباس تدلیس دینی وبه داوری و پشتیبانی مستقیم رهبران خود فروخته  

  . ای مذهبی ، گویا خویشتن را برأت می دهد

دینی را ازدست حاکمان بی دیانت وبی دین ، بیرون کشیم .    سالح اگر این 

آنگاه ما در فرآیند زمان ، جان هزاران هزار انسان خداپرست را نجات  

  . می دهیم
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ررا  بنام دین ودفاع ازدین ، همین حاکمان فاسد وبی رحم بودند که یک دیندا

این دو   بنام مدافع دولت ، هردویی  ، دیگری را  تربیه کردند  بنام طالب 

مومن وبرادر وهمشهری را در جنگ های سازمان یافته ای نیابتی به میدان 

 .    نبرد کشاندند ، قتل عام نمودند وجامعه را به قبرستان تبدیل کردند

ت دولت  در خدم یماً نزدیک به یک قرن می شود که در کشورما دین مستق

استق کدام  واز  دارد  منکراین    اللیتی قرار  ما  نیست.  هم برخوردار  نسبیی 

مسئله تاریخی نیستیم که قبل ازین هم در زمانه های پار دین منحیث حمایه  

کنندۀ قدرت سیاسی ، در اختیارشاهان و فرمانروایان قرارداشته است. مگر  

بودیم که دولت ،  درسدۀ اخیر وبویژه چهل سالی که گذشت خود شاهد آن  

ما   جامعه  وراستگرای  گرا  چپ  ازرهبران  بزرگی  های  وگروه  احزاب 

 .     متهورانه ازدین در پیشبرد اهداف سیاسی خویش استفاده سوء کردند

ومعرفت   دانش  ومکانگاه  خورشید  سرزمین  شهروندان  به  ادب  باادای 

متذکرباید شد که ، شما میراث داران وجانشینان حضرت امام اعظم ابوحنیفه  

محمد بخاری    عبدهللا،   ) پیشوای یک میلیارد مسلمان ُسنی درسراسر جهان)

معتبرترین کتاب حدیث نزد اهل سنت پس    «صحیح بخاری  »  ( مؤلف  

درسراسر جهان ) ، محمد غزالی ( همه چیزدان ، فیلسوف ، فقیه    ازقرآن

، سنایی غزنوی صوفی وعارف وارسته ،    درسراسرجهان  سالمومتکلم ا 

  ، کهن   قارۀ  تمدنی  حوزه  وجود  وحدت  معرفت  آموزگار   ، خداشناس 

عطارنیشابـوری عارف بلند مرتبه ، خداشناس وآموزگار معرفت وحدت 

 داشناس وحکیم  ـــــه ، متکلم ، فیلسوف ، مفسر وخ فقی وجود  ، فخررازی 
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  ، چیزدان  همه  توسی  نصیرالدین   ، کهن   قارۀ  تمدنی  حوزه  توانای 

فیلسوف،متکلم ، فقیه ، خداشناس ، ستاره شناس ، اندیشمند ، پزشک حوزه  

  . خردمند دیگردین وآئین ــ می باشید  تمدنی قاره کهن وده ها پیشوایی

افسوس ودردا ! که بااین همه پسافت ارزشمند ایمانداری وخداشناسی نیاکان  

قبایل کوچی  ما ، باز هم فرد ناآگاهی بنام رئیس جمهور برخاسته از دامان 

، که هنوزمناسبت های گوهری شناخت ، میان خداوند واهل بیت را نمی  

سایه نهادهای سرمایه جهانی براریکه قدرت تکیه  داند ، اما وی در زیر  

می زند وبرای چنین یک مردم بافرهنگ پُرمعرفت وباایمان ، فرمان دینی 

  . می دهد

به کارکرد های سیاسی حکومت    النه اومردم شریف باید با دو چشم باز وعاق

 مردم ما اندیشه کنید.   تالندزدان ، چپاولگران وقا

وتداوم   سیاست  با  دین  تداخل  از  مرکب  بااستفاده  واپسگرا  قبیلوی  دولت 

جنگ وجنایت ، انفجاروخودکفانی بوسیله طالبان خودساخته ایشان ، دارد  

وقار   فرهنگی  ، هویت  وآزادی  ها  ادبی وکه صلح  وده  تاریخی   ، زبانی 

مردم ما برآن بستگی دارد،  سربلندی ارزشهایی که هست وبود ، غرور و 

  . پی دیگری دربرابرچشمان تان نابود می سازد یکی

در کشورما مبتنی برمسائل    « جدایی دین ازسیاست    » پیشکش برنامه   بناً 

     .گفته شده فوق ، دارای اهداف کلی ذیل می باشد
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رهایی دین از زندان حاکمیت سیاسی دولت قبیلوی ونهاد    درقدم نخست :

های سرمایه جهانی ، جهت نگهداری جوهر پاکیزگی دین از آلودگیهایی  

 سیاسی ومادی ،  

حجاب  »کوتاه ساختن دست عتاب برخی رهبران دینی زیرنام    در قدم دوم : 

 ، ازحریم پاک کرامت ونجابت زن ومادر،   «ت وعور

پسین فرآیند  از  :    ودر  شهروند  انسان  سازی  چون   » آزاد  بی  تابعیت 

  .اندیشه های پاگیر در ُکل کشورمی باشد «وچرای

مردم  عقالنی  وابستگی به فهم    «  جدایی دین ازسیاست  »  اجرای برنامه  

   . وانسانی این راهکارحق خواهانه داردوبویژه خانمها ، از مفاهیم ارزشمند  

های   ومسئولیت  حقوق  از  استفاده  با  پرسی  همه  ازراه  میتوانند  ومردم 

باادای ادب از تمام   . این برنامه را موفقانه عملی نمایند تحقق  شهروندی ، 

عملی شهـــروندان گـــرامی آرزوبرده می شود که درنشــــر وگسترش و

دی «برنامـــه    سازی سیاست  جدایی  از  ودوراندیشانه    «ن  شایسته  سهم 

 به توفیق خدا  . خویش را اداء نمایند
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 بخش پنجم :

 انگیزه تداوم جنگ در افغانستانــ  پنجمقسمت 

 2019جون  24
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است .    یقالواخ  ی ، وجدان یهنیرسالت م ک ینوشته قبول   نیا  یاساس مرام

، هزاره ها    کهایکشور، اعم ازازب   وجوانان  از تمام شهروندان  تیبا ُحسن ن

آرزو برده   نیسرزم  نیساکن ا  یتها یراقلی، هندوها وسا کها ی، پشتونها وتاج

وهمز  یم صلح  مادروطن،  به  بااحترام  که  آم  ی ستیشود    ز، یمسالمت 

مل  بخاطرارجگذاشتن مشترک  منافع  باز  ی به  وافتخار    ی ابیوبنام  عزت 

 .  دیکشور، همبسته شو

خواه  مبارزات  ودرروند پا  دینمائابرازوجود    ر، ییوتغ  یحق   ی مردیوبا 

وابسته  ریغ  میرژ   نیا   یواستوار  ، نظام    گانگانیب  به  مشروع  به  را 

 : وبا شعار دی نمائ ضیتعو الرمشروع ومردم سا

 ، میدانه باش  کی تا گنـدمِ  ــایب

 ، می رودخانه باش کیتاآب  ایب

تا بلندا درکشورهمسو گام   یاجتماع  عدالت  نیوتأم  یمل   یخودفرمان  یرا 

 . دیبگذار

نهاد   لهی باشد وبوس  یم یاسیهمه آشکاراست که کشور ما فاقد استقالل س به

  ده یاشغال گرد  ایتان یوبر  کای متحده آمر  التایا  در رأس  ی جهان  هیسرما  یها

 . است

وجنگ درافغانستان    سمیترور  هیبه بهانه مبارزه عل  یجهان  هیسرما  ینهاد ها

 نیسرزم  نیرا در ا  شیخو  یرزم  یرویقرن ن  مین   ماندن  یدارند که آرزو

 . نندیب  یبه خواب م
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در    یجهان  هیسرما  یماندن نهاد ها   ی اساس  زهیهدف وانگ ،    قت یاما در حق

بهره    تنها  دهد ، بلکه    ینم  لیتشک   سمیترور  هیعل  کشوررا ، مبارزه  نیا

  ی ساز تیهو یکشوروب نیاغنامند  ینیرزمیوز ینیازمنابع سرزم یبردار

 .باشد  یم میهن نیا  یشهروندان بوم

  ده ی ازقبل سنج ییبا برنامه ها یجهان  ه یسرما ی مرام ، نهاد ها نیبه ا  یمتک

ش کردند تا  ال، ت  ش یخو  ی واقتصاد  ی اسیاهداف س   به   یازی دست  یشده برا

اشرف   ،ی، حامد کرز  ظاهرشاه  همچورهبران وطنفروش پشتون    یازبرخ

زلم  یاحمدز  یغن گلبد   لی خل  ی،   ، ،   افی س  ، عبدالرب  اریحکمت  نیزاد 

حما  عبدهللا عبدهللا نما  تی،  جانبه  گرد  نرایواز  ندیهمه    ک یتا    دندیموفق 

  ریرا ز  ه یسرما  ی وابسته به نهاد ها   ی اسی س  الل استق  وفاقد   دولت نامشروع 

 آورند .   بوجود" له یقب سمی شوون یاس ینام" ساختار س

  ی برخ  اه ی، دست س  شه یپ  تی دولت غدار وجنا  ک ی  ن یچن  لیدر استقراروتشک 

 باشد.  یم  لیزدخی ن  کهای، هزاره ها وازب  کانیتاج  یاسیداران س  کهیت  از

 :  دهد  یم لیاصل تشک  راسه  دولت فرتوت  نیرسالت ا 

 کشور نیدرا  پشتونها ،  ریوابسته بغ ی اسیس  تیحاکم هیــ استقراروتقو 1

وجنا  2 وجنگ  وکشتار  قتل  تداوم  ساختن    ت یــ  ومطیع  هراسانیدن  جهت 

 طالبان   له یبوسمردم 

تأم 3 ها  نیــ  نهاد  منافع    کا یآمر  یبه رهبر  ی جهان  هیسرما  ی صددرصد 

 می باشد .   سهای وانگل
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  ث یرمنحیسال اخ  18گروه طالبان در  یسه اصل ، رهبر  نیتحقق ا  یبرا

کابل قرار داشته    ی لوی ودولت قب  یجهان  ه یسرما  یها  نهاد  فشاردردست  لهیوس

تکد  یراهکارها  وطبق مختلف  یپشتونمحور  ولت  منظور   درمواقع    به 

پشتون    ر یغ  یونظامی  اسیوس  ی فرهنگ  ی روهایوسرکوب نمودن ن  تخویف 

 .شود  یبکارگرفته شده وم، 

حاکم    تیمسئله که چرا در کشورما قانون ، صلح وامن  نیروشن شدن ا  یبرا

با مطرح کردن  ینم   ی ها  زهیانگنبود صلح وعوامل  ،    یسوال  چند  شود 

  : میریگ ی تداوم جنگ رابه تأمل م

توانند   یباعزت جهان ، نم  رمردمانیــ چرا مردمان کشورما، مانند سا  کی

 کنند . ؟ یزندگ وآرامش تی درامن

  ل یذ  یها  زهیوآرامش ، مستلزم مم  تیکردن درامن  یزندگ  رایز     ــ  جواب

 .باشد یم

 االر ومردمسمنتخب ، مشروع  ی: وجود دولت قانون اول

 و گذشت   یریپذ گری : داشت فرهنگ همد دوم

 جامعه در ی: وجود متوازن شعوراجتماع سوم

را در خود    یدولتدار  ی ها  زهیمم  نیازا   ی کی  چیه  کسو یما از  هنیکه م  غایدر

ا  لهی قب  رهبران  گر ید  ی ندارد و از سو   ی دست نشاندگان نهاد ها  نیافغان 

 باورمند اند که    کردیرو  نیا   زبهین  سیوانگل  کای دررأس آمر  یجهان    هیسرما
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تأم  با  دولت    تیقدرت وحاکم  یصلح وآرامش درکشور، ساختار ها  نی، 

حاکم  زد یر  یفروم  ی لویقب ف   ، یگریکوچ  ت یومرگ    یرامـــــدرافغانستان 

 . رسد

،    ت یبا تداوم جنگ وجنا  له یقب  ی موجب است که دولت تک صدا  ن یبه اــ  

  ی ریدرکشور جلوگ، منتخب ومشروع    ی قانونساالر ،  ازاستقراردولت مردم

وابسته    مشروع   ریخودکامه غ  ی استبداد  میرژ  ک ی، ودربدل آن    د ینما  یم

 قبوالنند .   یجبراً م به بیگانگان را باالی مردم ما  

قب دولت  همچنان  همد  افغان  لهی ــ  فرهنگ  بپاداش  فرهنگ    یریگرپذی ،   ،

  ی قوم، بریدگی    ی انشقاق وچندگانگ،    ت پیشگی وشرار  ی توز  نهی ، ک  یدشمن

 . بخشد   یم د یرادرکشورتشدو شکافتگی 

قب  دولت  متوازن شعوراجتماع  یبجا  افغان    لهیــ  که    یرشد    ی کیجامعه 

فرهنگ  یها  یژگیازو ،    مهم  پذیری  مسالمت    یستیهمزهمدیگر 

 شه یهم یدولت خون آشام پشتون نیباشد ، برعکس آن ! ا یزدرکشورمیآم

جامعه را سد    یرشد متوازن شعور اجتماع  یاست که تا جلو  دهیورز  شالت

شده ، خواسته اند که تا مردمان   ده یسنج  ی ها  برنامه    واقع شود وبرحسب

بتوانند    نرا یوازا  قراربدهند،   یسوادی رادرفقردانش وب  شیهم تبارپشتون خو

  کور   پشتون ، طالبان آدمکش ، سربازان  شانی اند  کیوتار  سوادانیازلشکرب

 مواد مخدر بسازند .   نیومولد هیسرما
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ا  ها  نیوباتحقق  ،  هیرسایدرز  یاسیس  ی برنامه  وکشتار،    قتل  جنگ 

  ی قوم  ییوقار وسکبسر وواپسگرا   ی، به حکومت ب  یانفجاروانتحارطالبان

 . عمر ببخشند  تداوم شیخو

با  دو کشورما  چرا  استق   دیــ  وهم  اللفاقد    ک ی  الءی راستیز  شهیباشد 

 داشته باشد .؟ قرار یگریکشورزورمند د

و    کشورها  ی: پس ازجنگ اول ودوم جهان  ازین قرار است که    ــ  جواب

  ی ابی ودست یری بهره گ  یاستعمارگرنووکهنه برانهاد های سرمایه جهانی  

کرده اند که    نیبرا  جد وجهد روبه انکشاف ،    ی کشورها  ی نیرزمیبه منابع ز

شود به گروه    یکه م  ی کشورهارا به هرگونه ا  نیا   ی اسیس  تیقدرت وحاکم

منشائ  ی ا  ی اسیس   یها درا   ت یکه  ،    نیرزمـــــس   نیمهاجم  دارند  را  ها 

 .  برگردانند

از    بگونه وخوارزم  وبخارا  سمرقند  در  قدرت  انتقال  به    کان یتاجنمونه 

به شهروندان    میقد  رانیا  انیپارس  یپهلو  ترکتباران ، انتقال قدرت ازخاندان

  ی ، محدود ساز  خمینی ، خامنه ای وخاتمی ...  یکنون  رانیعرب تبارکشورا

وعراق    هیترک  مقیم  یکردها ُیمل  یهمبستگ  یبرا  یاسیس  و  یامکانات نظام

محصور سازی  ،  بزرگ  کردستان   ُمی اقل  لیتشکپیشگیری ازجهت  ،    هیوسور

خودمختار کرغان  تاشقُ در  کان یتاج  ی امکانات  سنگ  ،    نیچ   انگ یاستان 

پاکستان    روسواتی جامو وکشم  کانی تاج  سرنوشتقسم مبهم نگهداشتن    نیهم

برهان   یبرهبر  کانیتاج  درکشورماازدست  یاسیس  ت ی، انتقال قدرت وحاکم

  به رهبری حامد کرزی واشرف غنی احمدزی   به اقوام پشتون یربان  نیالد

 .باشد یم رهی... وغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  410                                                    کج بنشین راست بگو 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را تجربه نکرده   الرمشروع ومردم سا  تیکشورماحاکم  چگاهیــ چرا ه  سه

 است. ؟

فوق    یها  زهیمم  ی مشروع درافغانستان سوا  تینبود حاکم   یاساس  زهیانگ

 .باشد  یزمیرنیز یاسیس ی سازه ها  یدارا

غنامند درمراتب  کشورما  چون  موجود  یاقتصاد  یــ  نسبت  منابع    تیبه 

 .باشد یم نی زم یرو یکشورها نیتر ازدارا یکی ،ینیرزمیبزرگ ز

اگردرا  نیبد س   نیجهت  مردم    یاسیکشورنظام  وقانونمند  ساالرمشروع 

 ی رو  یوانتخابات آزاد شفاف وسر  یرا  یومتعادل حقوق از راه برگه ها

ا  دیکارآ   یی دارا  نهمهیا  یمالکان واقع  نیسرزم  نی، درآنصورت مردمان 

  گانگانیگردند ، وبادل وجان آنرا از دستبرد ب   یم  ینیوسرزم  ینیرزمیز

م  وبا   کنند   یم  ی نگهدار وآسا  هنیعشق  رفاء  درجهت  آنرا    ش یپرستانه 

 .ندی نما ی م تیریمد  شیجامعه وکشورخو  یاجتماع

هنوزدرح  ن یشدن چن  ی که عمل  باتأسف  مقدس  ما    هٔ طیآرمان  مردم  قدرت 

نظام    جاد یبه ا   یلی افغان تما  له یمحورقب  تک  ت ینه رهبران حاکم  رای. ز  ست ین

خارجاالرمردمس  یاسیس باداران  ونه  رأس  شانیا  یدارند  در    کا یآمر  ، 

  ی نشان م  ی ازخودمردم  ت یبه استقرار حاکم  ی خوش  یوانگلستان کدام رو

را هنوزخوب آموخته    ی اسینظام س  رییتغ  ی راهکارهاما    دهند . ونه مردم

 .اند
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  402                                                      کج بنشین راست بگو 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ی افغان ومنافع نهاد ها  لهی آشکار شد که منافع قب ی سال و اند 18 ند یفرآ در

منافع مشترک   نی گره خورده اند. حفظ ا  باهم   درکشور ما   ی جهان  هیسرما

افغان   طالبانی دولت کابل با همدست لهی بوس ت یتنها ازراه تداوم جنگ وجنا

 .    راستیامکان پذ

حکومت   لیتشک  از  مشترکاً افغان    له یورهبران قب  هیسرما  ی نهاد ها  نرویاز

دونهاد مشترک منافع    نی. وا  ندینما  یم  یریودموکرات جلوگ  ساالر  مردم

باا  ییدر سالها   (    ی جهان  هیسرما  یدولت کابل ونهاد ها )   جاد یکه گذشت 

  ی حقوق  منابع  ترورواختناق ، انتحار وانفجار ، موفق شده اند که همه  ط یشرا

 .خود در آورند  اریکشور رادراخت یی ، ودارا

میالدی    2001از سال  کابل    یپشتون  رمشروع یدولت دست نشانده وغ  اکنون

را درچنگال   صاحب ی کشورب نیهست وبود ا یهمه ا کایآمر هیسا ریدرز

 غاصب خود قرارداده است .  

غیر  استفاده    نیسرزم  نیا  یها  ییودارا  ینیرزمیدست بازازتمام منابع زوبا

 .دینما  ی م ناجایز

 تداوم جنگ در کشور چه است .؟اساسی  زهیــ انگ چهار

ازمنابع    بی قید    استفاده بردنجهانی    هیسرما  ینهاد ها   یــ چون مرام اساس

طب برنامه    کی  نیچن  نمودن    یعمل  یبرا  .ماست  نیسرزم  یعیسرشار 

  م یاز رژ  وناتو  وانگلستان  کایآمر  میکردن مستق  تی، حما  ی اقتصاد  یاسیس

   یغناشرف  و  یحامد کرز  ی به رهبر  ی افغان  ی پشتون  یرقانونینامشروع وغ
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  403                                                       کج بنشین راست بگو

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( زیر نام دروغین نماینده تاجیکان درحاکمیت  ) پشتون تبارافغان  هللا  وعبد  ی احمدز

  ی درکشور ما م  ی جهان   ه یسرما  نیاستعمارنو   استیس  ی ها  ت یازالو  ی کی،  

 .باشد

طالبان    یلوی قب  میرژ  ی اسینروساختارس یاز باگروه    ت یدرحما  کجا یپشتون 

  ی م  ت ی، جنگ وجنا  کایدررأس آمر  یجهان  ه یسرما  یهمه جانبه نهاد ها

 کنند.  یم سرکوب را  رپشتونیامکانات اقوام غ  نیوبا استفاده ازا نند یآفر

از استقرار نظام    یریجلوگ  یروال قتل وکشتار برا  نیهجده سال است که ا 

کاست  و  بدون کم    کشور ما    ی عیازمنابع طب  یبردار  بهره ، جهت  قانون مدار

  .ادامه دارد

تداوم جنگ    زهیانگ  که  منابع سرشار کشور ما ،  تیبه موجود  یــ نگاه  پنج

 . سازد یرا م

ازد  :مزیتا  ورکیبقول خبرنــ   به عنوان    ینیرزمیرزیذخا  دگاهیافغانستان 

آمده    مزیتا  ورک ی شناخته شده است. درروزنامه ن  جهانکشور  نیتر  ثروتمند

 : هتازه کشف شد  ریذخا  زانیاست که م

 : معدن فلزات را کشف نموده اند. ازآنجمله  286که تاکنون درافغانستان 

معدن    8معدن کروم ،    14معدن نقره ،    5،    طال معدن    4معدن مس ،   12

  14،    مابیمعدن س  6،    م ینیمعدن آلوم 7  ،   میبود   یمعدن مول  4سرب ،  

  نیتخم  دالر  اردیل یم  150معادن نمک ، معادن سنگ مرمر که به ارزش  

 : یکیمعادن آهن هر 89زده شده است ، 
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  404                                                      کج بنشین راست بگو 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معدن آهن ارغنداب ، معدن آهن سرخ کوتل   ان،یبام گگیآهن حاج  معادن

  الی معدن آهن دامنه کوه پغمان دربا  بدخشان،  هرات ، معدن آهن بهارک 

معدن خاک لمبه ،    کوهکوه جبل السراج ، معدن سبز  معدن آهن  ،یحصه کوت

 معدن آهن   ر،یمعدن آهن کوتل خاواک پنجش  ر،ی آهن شهرستان رخه پنجش

معدن آهن    ر،ی، معدن آهن پارند در بازارک پنجش  ریدره پنجش   شهرستان

  ، ی صاحب، معدن آهن کوه شاخ برتن  خواجه  قول منار، معدن آهن کوه قلعه

آهن دشت    معدن اداد، یمعدن آهن شهرستان لولنج پروان ، معدن آهن دره م

آهن  معدن آهن کو اله بله، معدن ،  دانیباف م نیلوگر، معدن آهن کوه قمچ 

تپه و فراخلوم بهسود  اهیآهن س،  رداغ یو ش شاقول کرم جدران، آهن کوه 

آهن کوه بچه    قندهار،  ن کوه شاه مسعود آهن زرد شنوار، معدن آه  ،الل  

 ادهیآهن گلستان فراه ) ؛ معادن گوگرد و ز  ،یمشرق  اهیکرخ هرات، آهن س

درافغانستان    رهیونکل ... وغ   یهمچو معادن قلع  یگرید  عناصر  از صد

 .کشف ومورد مطالعه قرارگرفته است

، آهن ،    م یتی : ل  یفلز  ی فرآورده ها  تی کم  ا ی  اژ یتذکر است که تنها آل  قابل

کشوررا    نیتواند ا  یاست که م  ۀبه انداز  درافغانستانطال  مس ، کوبالت و

 .کند لیمهم جهان تبد یکشور ها نیبه داراتر

تنها    مزیتا  ارک یوین  هٔ روزنام  درگزارش که  است  ل  49آمده    م یتیمعادن 

هلمند    والیت از    لومتریک  200  ی وپهنا  لومتریک 900  ی درافغانستان به درازا

 وجود دارد ،  بدخشان ، لغمان تا امتداد اشکاشم  جالل آبارد  والیتآغاز تا 
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  405                                                       کج بنشین راست بگو

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . باشد  یم  یاز ُکل نفت عربستان سعود شتر یآن ب یمجموع متیق

مستقل   ی( سازمانNASA:  یسی)به انگل    کا یآمر  ناسا    قاتیــ براساس تحق

مجر قوهٔ  ا  هٔیدر  فدرال  آمر  االتیحکومت  مسئول  کایمتحدهٔ  که   ت یاست 
حوزه  یزیر برنامه فضا  یهادر  تحق  یکشور   ییبرنامهٔ    ک یمکان  قاتیو 

 (پرواز و هوافضا را بر عهده دارد.

 ( NASAناسا )

 

وسا  ل  لیبا  کشف  زرتوانستندیاشعه  را  ها  کوه  عمق  و    یبررس  معادن 

 .ندینما  تیوتثب یعکسبردار
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  406                                                      کج بنشین راست بگو 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گگ به مقدار دو   ی معدن آهن ، تنها معدن حاج  89ــ بگونه نمونه ازجمع  

 .دارد آهن ره یتُن ذخ  اردیلیم

معدن بزرگ   نیدره دوم   اه ی ، معدن آهن س  گکیپس ازمعدن آهن حاج   ــ 

قراردارند.    انیبام  الیتهردو معدن در و   نی. ا د یآیم  حساب  آهن در کشور به

معدن وجود دارد   نیو زغال سنگ در ا  آهن  تُن  اردهایل یم  هایاب یبراساس ارز

  گک یاز معدن حاج  شتریب   آن  دره  اه یمعدن آهن س  ریکه ذخا  رودیو احتمال م

 .ردیگی را در بر م لومتریک 30معدن  نیا  ی باشد. ساحه اصل

، هرات ،   ریدر بدخشان ، پنجش د یسفطال   ا یمعادن نقره کشور  نیــ مهمتر

  . وهزارستان قرار دارد ،قندهار ، غوربند

قلم  حاالــ    شش ب  ینیسرزم  یها  ییازدارا  ی چند  به    ی م  انیکشورمارا 

 : میریگ

مترمکعب   اردیلیپنجاه م  ساالنهکه   شودیم مزگفتهیتا ورک یــ در روزنامه ن

که    شودیرمیسراز  هیهمسا  یبه کشورها  گانیرا  یا   گونه  آب افغانستان به

 .درهرسال برآورد شده است دالر اردیلیم 50آن  یارزش مجموع

به گزارش   مبارزه با مواد    ر یوبقول وز  (  لهیدوچه و  )  آلمان  یصداــ 

در    کیمتر  9000از    ش یبساالنه  ،    (کوکنار)مخدر مخدر  مواد    24تن 

هلمند    الیتآن تنها در و  تن  4000که ازآنجمله    شودیم   دیافغانستان تول   الیتو

 .گرید الیتو 23تن آن در  5000و
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تحق واحد  نهاد  ارز  ق ی ــ  ا  یاب یو  که  عالم  افغانستان    ونیلیم  مینکرد 

 .هستندو قاچاق مواد مخدر دی تول کاردر مشتغلکشور ما  شهروندان

  لو یک  17وپروسس    بیگفت که ازترک  توانی شمارش ساده م  کی  ه یــ برپا

کوکنار م  ن یروئیه  لوگرمی ک  کیگرم    ن یروئیه  لوگرمیک   کی.  دیآ  ی بدست 

 . شود  ی م هزار دالر فروخته 32به ارزش   کایدربازار آمر

  ی م  دیتن کوکنارتول  9000ــ براساس گزارش فوق که درافغانستان هرسال  

تن     9000  پروسس   ب یازترک  م یوتقس  ضربو  ازجمع  پس .شود

  نیا یمجموع  متیق   که  گردد  یم  دیتول  نیروئیه  لوگرمیک  522000کوکنار 

 وهفتصدو  اردیلی( شانزده م  16704000000 ) مبلغ  ورک یرقم در بازارن

 . شود  یمحاسبه مدالر ونیلی چهارم

در        ( u) م یو اوران م یمعادن تانتال کا یآمر ی ناسا د یجد  ی ابیــ براساس ارز

درساحه  مقدار  هلمند   الیتو  ن یخانش  افغانستان    کی  (1  ,  400000)به 

متر  ونیلیم هزارتن  واورانوبمیرنیوذخا   کیوچهارصد  فاسفورس  به    می، 

  گر یومنابع د  ،  کی وپنجصد هزارتن متر  ونیل یسه م  (  3  ,  500000  )مقدار

وس   زدر ین  م یاوران کابل  الیت  و  اگردیفرنجل  رواش  خواجه  کوه   ، پروان 

 . هرات ، وجود دارد الیتو رداودیوم

  م یاوران  د یبرمقدارتول  ی مبن  یالملل  نیــ اکنون به نسبت کمبود منابع معتبرب 

 ،   ی الملل نیب  یدر بازارها میثابت فروش اوران   متیق درافغانستان ، ونبود 
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ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درکشورما    میوفروش اوران  دی تول  درباره مقدار  م یکه ما نتوان  دیسبب گرد

 . میسی بنو  ییوحساب زدرستیچ

 : یر یگ جهیــ نت هفت

  یی دارا   نیاکشور خراسان ــ افغانستان باید بدانند که    یشهروندان گرامــ  

که شامل هزاران هزار بلیارد دالرآمریکایی می شود  فوق    سنجیده شده ای  

 ،  متعلق به همه مردم این کشور می باشد.   

اگر نظام سیاسی مشروع ومردمساالر از راه انتخبابات سری  و آزاد ،  

حاکم   خود  آید. ومردم برسرنوشت  بوجود  ما  درسرزمین  مستقیم وشفاف 

گردند   ملی  استقاللیت وخود فرمانی   ،  شوند و صاحب  ثبات   ، امنیت   .

. درآن   قانونمند ونهادینه شود  همبستگی ملی  و صلح وآزادی درکشور 

مرتبه با این دارایی غیر قابل باورپیشرفته ترین زندگی آسوده  پر از شوکت  

میلیون شهروند را میتوان ایجاد کرد . باتأسف که اکنون    100وجالل برای  

 رار دارد .  این دارایی دراختیار دزدان داخلی وخارجی ق

که   است  اساس  این  برا  کایآمر به  ا  ی وشرکا  وغارت    ی یدارا   نیتاراج 

 .  درکشور ما لنگرانداخته اند 

  ی احمدزاشرف غنی  و  یکرزحامد    یلوی قب  میرژ  از همین جهت است که  ــ  

ودارایی به تاراج    ی اسیس   تی حاکم  بقاء حفظ    ی وشرکا ، برا  کا یساخت آمر

  ، به نهاد هابردۀ خویش  ، جهت    ی جهان  ه یچپاولگرسرما  ی حاضراند که 

 . بکنند  ءفایمثانه را ا  فهی از منابع غنامند کشور ما ، وظ  یبردار بهره
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ــ برای جلوگیری از استقرارنظام سیاسی مشروع و منتخب وتأمیت  امنیت  

  ث یوشرکا ، منح   کایآمرــ  طالبان ساخت دولت کابل  وثبات ؛ گروه آدمکش  

درمواقع ضرورت ، به   تیوجنا  فشارومولد انتحار وانفحار ، جنگ  یروین

  ه یعل   کننده  سرکوب  نیساختن مردم ، همچو ماش  عیومط  دنیمرام هراسان 

بکار گرفته  بویژه برضد مــــــردمان بومی این سرزمین ،  شهروندان کشور  

 . شود یم

  کابل به رهبری اشرف غنی وحامد کرزی    میرژ  یاسیهرنوع برنامه ســ  

 صلح با طالبان دروغ محض است .   رنامیز

  ن یکابل ، اوی  لیقب  میرژ  ی عنیطالبان ، طالبان    ی عنی  کابلوی  لیقب   میرژ  رایز

 وجود داشته باشند.    توانندی گرنمیازهمد  ، جدا  گراندیکدیوملزوم    الزمهردو  

نباشد رژ طالب  م  میفردا  واگررژ  ی کابل سقوط  ال   اص  نباشد   کابل  میکند 

 .وجود ندارد ی طالب

از چنگال دزدان درون  ییدارا   نیمردم ا  نکهیا   یبرا ــ   آور را   یسرسام 

با  یرونیوب  ، و    ندینما   یوحقخواه  ابرازوجود  دینجات دهند  مقاومت  وبا 

ب  رمشروع یغ  میرژ  نیا  ی داریپا به  مشروع    را   گانگانی وابسته  نظام  به 

 . ند ینما  لیتبد ساالرومردم 
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  ۀ ، هم دارند  ییوهم صاحب دارا  میشو  یهم صاحب وطن م  درآنصورت

 وثبات .   تی وامن صلح عزت وافتخاروهم دارنده 

  نیرایافتخار ز  و  با غرور  نیسرزم  نیکه تمام شهروندان ا   یآن روز  دی به ام

 : شعار

 ،  میرودخانه باش کیآب  تا ای ب  ــ  م یدانه باش کی  تا گنـدم   ــایب

 مسالمت آمیز را تجربه بکنند .   ی ستیهمزبتوانند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  411                                                       کج بنشین راست بگو

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بخش پنجم :

ادعاء گرفتن استقالل از انگلیسها نادرست ــ  ششم  قسمت

 ودروغ محض است 

 2019اگست  21
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 مدخلی برمسئله 

واژه استقالل درخزانه دانشی فرهنگ زبان فارسی ، به مفاهیم آزادی ،  

اتکاء نفس ، خود ساالربودن ، خود مختاربودن ، خود مستقل بودن ، آزادی  

ردن به آزادی کار کردن ، بدون مداخله کسی کار خود را اداره ک   داشتن ،

اختیار ، اجازه ، خود ارادیت … می     ، دردست داشتن سرنوشت خود ،

 . باشد

از دید سیاسی واژه استقالل ، به مراد خود فرمانی ملی ، خود ساالری ملی  

اراده کردن به کاری ، قانون گذاری     خود گردانی ملی ، خود مختاری ،    ،

دا   ، بیگانه کار خود را انجام  اداره کردن  بدون مداخله کشورهای   ، دن 

 . کشوربا اختیار وآزادی ، وغیره

بوده وهست که وی ــ     همین اهمیت وارزش گرانمایه آزادی ، برای انسان

 . همیشه تا کرانه مرگ از آن پاسداری ومراقبت می کند

تاریخ گواه فرآیند راهکار سیاسی ایست ، که گرفتن استقالل یک کشوراز  

یدن آن به خود فرمانی ملی ، با نبرد ها  نزد استعمارگران کهنه ونو، ورس

در برابر متغلب ها ، باریزش    ــ مقاومت وپایمردی میهن پرستان راستین

وشرف   ازخاک  امردفاع  در   ، آزادی  راه  سرباز  هزار  هزاران  خون  

 .ــ بدست آمده استمردم وناموس 
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بگونه نمونه : گرفتن استقالل خراسان زمین از دولت اموی تازی ها در  

م. ، بلژیک    1818فبروری    12میالدی ، شیلی ازاسپانیا در  749نوامبر    15

م.  1951دسامبر 24م. ، لیبیا از ایتالیا در  1830جوالی   21از هلند در 

اگست    15م. ، بحرین از بریتانیا   1962   جوالی  5، الجزایرازفرانسه در

  . م… والغیرمی باشد   1975نوانبر  11م. ، آنگوال از پرتغال در  1972

تالش ما دراین نوشته هم ، روشن کردن شماری از حقایق تاریخی است  

  ، نبرد های استقالل خواهی   که  به اصطالح  گویا از  ن  افغانستاکشوری 

مبنی براستقالل   دربرابر انگلیسها ، خبر می دهد . زیرا حقایق تاریخی ، 

افغانستان همیشه ازجانب حاکمان قبیله گرا ونویسندگان  خراسان ــ    1919

وابسته به آنها ، مورد دستبرد ودگرگونی قرار گرفته است. اکنون با استفاده  

ونسل جوان مــــــا    زمان آن رسیده که مردم   ازممکنات پیشرفتۀ رسانه ی ،

افغانستان از بریتانیا    کشوری بنام    بدانند که آیا ! ” ادعاء  گرفتن استقالل

برهبری نادر خان وزیرجنگ و امان هللا    ” میالدی  1919اگست    19در

 خان پادشاه وقت ، درست است یا خیر ؟ 

  ،  نخست ــ گزارش شکست شرم آور نادرخان مقابل انگلیسها 
هه خوست ژنرال محمد نادرخان که یک تعداد از افراد  درجنگ تل در جب

میالدی به سوی شهر ومرکز   1919ماه می    23قبایلی با او همراه بودند در  

نظامی انگلیستان درتل حرکت نمود . همسو برآن ، نیروهای نظامی وقبایلی  

به   بوسیله افراد خانوادۀ حضرت مجددی وسایر روحانیون وعالمان دین 

     .شدند جنگ تشویق می 
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ماه می   26شش عراده توپ ازراه های دشوارسرحدی عبور داده شد ودر 

اهرگردیدند ؛ وتبادل آتش میان نیروهای نادرخان  م. در برابر تل ظ 1919

 ( 1) . افغان وساخلوی انگلیسی درگرفت

وهمه  مشاورارشد   خاطرات ظفرحسن آیبک ، هندوستانی تبار،    بقول...   

 : ، در کتاب خود می نویسد  وزیرجنگ امان هللا   ژنرال نادر   کاره

ماشیندار    ،   م. ( ، من مشاهده کردم  1919می    26قبل از شام آنروز )   "

هائیکه برای گلوله باری برپاسگاه های قلعه به سوی دریای کرم فرستاده 

شده بار  برقاطرها   ، بود  سمت    شده  به  کوهستانی  های  دره  راه  از   ،

 مخالف محاذ می روند . 

من آن سپاهیان را توقف داده ، کوشیدم ایشان را به حرکت دوباره به  

اعزام دارم . اما وضع آن سپاهیان به اندازۀ تغییر یافته بود    صوب محاذ

که اگر من اندکی بیشتر اصرار می کردم ، شاید ایشان برمن شلیک می 

 نمودند . 

به   . یافت  پایان  ازسنگر  سپاهیان  نشینی  عقب  که  کردم  مشاهده  من 

خاطررساندن این خبر در جستجوی سپه ساالر نادرخان شدم ، سرانجام 

نم پیادۀ در  سپاهیان  همه  که  دریافتم  ایشان  واز  رسیدم  او  نزد  شام  از 

ها را در سنگر   انتهای دریای کرم وسپاهیان مسلح، ماشیندارها وتوپ 

بطرف  نموده  سرکشی  خویش  افسران  دستور  واز  گذاشته  خود  های 

 . اردوگاه حرکت کرده اند
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باقی لشکر بادیدن این وضع مورال خود را از دست داده وهرکس خود  

سرانه جهت عقب نشینی بطرف مرز افغانستان آمادگی گرفته است. حتا 

ی قاطران که برای حمل ونقل اسلحه تخصیص عدۀ ای از سپاهیان باال

یافته بودند سوار شده ، راه افغانستان را درپیش گرفتند و وسایل جنگی 

را باسایر ابزارکه بایست باالی قاطر ها حمل می شد ، در عقب خود جا 

 . گذاشتند

برای ما علت رویۀ بد وسرکشی وفرار سپاهیان معلوم نشد . از جملۀ آنها 

 … . شهید شده بود ونه کسی جراحت برداشته بودنه کسی 

روزدیگر)    سپس بامداد  که  دریافتیم  های    1919می    27ما  نیرو   ) م. 

انگریزی )انگلیسها( از دریای کرم عبورکرده ، براردوگاه قبلی ما آمدند 

 . آنرا ترک گفته ومارا تعقیب نکردند بعدواردوگاه مارا خالی یافتند، 

خیمه هارا برقاطر ها :  ر نادرخان درآن شب  سپه ساال   بر اساس حکم

بارکشی که موجود بود ، جنگ افزار ها   حمل کردیم وبرآن تعداد حیوانات

، مرمی وباروت را انتقال دادیم . چون برخی سپاهیان ، قاطرهارا سوار  

شده فرار نموده بودند ، مجبور شدیم یکتعداد از وسایل جنگی را در میدان  

 . جنگ رها کنیم

وست ازین وضع درهم وبرهم آگاهی نیافتند ونه موضوع در حلقات  دم خُ مر

رسمی کابل نفوذ کرد. همه گمان می کردند که لشکر نادر خان درجنگ  

امیر امان هللا خان  یافته وصرف به اساس فرمان  تل به پیروزی دست 

   .عقب نشینی صورت گرفته است
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از خوش قسمتی سپه ساالر نادرخان وکرم وعنایت خداوندی که شامل  

حال او گردید، این شکست در انظارمردم ، رنگ فتح وپیروزی را به خود  

 ( 2)  " . گرفت وبرعزت او افزود

جبهه جالل  ظفر حسن آیبک درادامه گفتارش می نویسد که ، جنگ در    ــ

نیز شکست خورده   آباد در برابر انگلیسها به سرکردگی صالح محمد خان،  

 : بود ، وی می افزاید

دریافتیم که   وست ، مابه متون خُ    از سوی دیگر پس از رسیدن ... "  

درآغاز جنگ ، صالح محمد خان درمحاذ جالل آباد شکست خورده وهوا  

بل فروریخته بود. ارباب حکومت پیمای انگریزها )انگیسها( چند بم بر کا

واهالی کابل آنقدر هراسان شده بودند که برای ترک کابل وانتقال مرکز 

 ( 3)  " .حکومت به دره پنجشیرآمادگی می گرفتند

 دوم ــ افشاء راز ، ادعاِء گرفتن استقالل افغانستان از انگلیسها 

تاری به  تقویت انگیزه سیاسی ای که سبب دادن برنامۀ استقالل وخود مخ 

آنقدر هم وابستگی    ، بود  یافته  ، ازجانب انگلیسها انجام  افغانستان  دولت 

میان دولت امان هللا  وپالن شده  به شکست وبُرد جنگ های ساختگی   ای  

 . خان و دولت هند برتانوی نداشته است

ازنگرش     بلکه انگلیسها این راهکار را ازتجربه ودرک سیاسی خویش ،

سیاسی   جهانی  اوضاع  جنگ  از  پس  های  درس  وآموزش  جهانی 

 م. ( استخراج نموده بودند.    1918ــ  1914)  اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 741                                                     کج بنشین راست بگو 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لویت های سیاسی دولت  وزیرا با دست آویز تجربه ، درآن دوره تاریخی ا

این     بریتانیا را ، استعماری  تداوم سیاست  تنها وتنها تأمین منافع ملی و 

مسئله   روشنی  جهت  است.  داده  می  تشکیل  هند  قاره  درنیم  کشور، 

پهلوهای پوشید به عوامل  وبازشناسی  نگاه کوتاهی  تاریخی،  ۀ این مشکل 

استعماری   های  سیاست  به  وابسته  های  وپیآمد  اول  جهانی  بروزجنگ 

 :. انگلیس وشوروی درآسیایی مرکزی وجنوبی می پردازیم

ترور"   پی  در  اول  جهانی  ولیعد   جنگ  فردیناند  فرانتس  آرشیدوک 

دی ( بوسیله  میال 1914فبروری    28امپراتوری اتریش ــ مجارستان در )

به   بوسنی  وو  در سرایه   ، گاوریلوپرنسیپ   ، گرای صرب  ملی  شهروند 

اتریش   ، تروریستی  اقدام  این  درنتیجه  پیوست.  به     وقوع  مجارستان  ــ 

 .صربستان التیماتوم داد

امپراتوری روسیه که متحد صربستان بود دست به بسیج نیرو های خود  

ــ مجارستان ، یعنی امپراتوری  زد که این خود موجب نگرانی متحد اتریش  

 آلمان شد.  

آلمان برای جلوگیری از یک جنگ دو جبهه ای به متحد روسیه ، یعنی  

فرانسه حمله کرد. برای سرعت بخشیدن به روند حمله به خاک فرانسه ،  

از     ارتش آلمان آلمانی  نیرو های  آن  به موجب  طرحی را اجرا کرد که 

بهره می بردند . تجاوز آلمان به خاک  خاک بلجیم برای حمله به فرانسه  

بلجیم باعث شد که متحد این کشور ، یعنی امپراتوری بریتانیا نیز به آلمان  

 .اعالن جنگ داد
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 : ــ جنگندگان دو گروه بودند

ـ متحدین امپراتوری آلمان   ـ مجارستان ، دولت عثمانی  :گروه اولـ  اتریشـ 

 ، بلغارستان 

ـ ه ، جمهوری سوم فرانسه ، بریتانیا  روسی :متفقین صربستان     گروه دومـ 

، ایتالیا ، آمریکا ، جاپان ورومانی . که براثر آن ده میلیون انسان بی 

 (  4) " .گناه کشته شدند

ـ پیآمد های جنگ وتغییر سیاست انگلیس درهند برتانوی وافغانستان      الفـ 

این جنگ   " افزون بر پیامد های ناگوارجنگ جهانی اول در اروپا وجهان ،  

همچنین زمینه را برای انقالب روسیه مهیا ساخت ؛ امری که بر آینده 

جهان تأثیر گذاشت واز چین تا کوبا به انقالب های سوسیالیستی دامن زد 

 ( 5) ". واز سوِی زمینه سازتبدیل شوروی به یک ابرقدرت جهانی شد

وسردیگرآن   دراروپا  آن  سیاسی  سرجغرافیایی  یک  که  ابرقدرتی 

 . ایگی آمریکا ، وسمت جنوبی آن با آسایی میانه هم سرحد بوددرهمس

سبب شد که ، درسیاست استعمارکهنه   (6) همین پیدایی ابرقدرت شوروی

ونو بریتانیا درجهان وبویژه درهند برتانوی وافغانستان ، جبراً تغییرات بس  

 . بزرگی رونماگردد

میالدی    1600الهای  ــ دولت بریتانیا باآموزش سیاسی وتاریخی ای که ازس

 بود . وبویژه کسب     ازهند برتانوی وافغانستان ، بدست آورده   به بعد، 
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تجارب تازه وی ــ ازجنگ جهانی اول که پیآمد های آن موجب فروریختن  

جنبش های آزادی خواه  پی درپی دیوارهای کهنه استعمار ، پیدایی وتقویه 

ملی درکشورهای مختلف جهان گردیده بود ، کشور بریتانیا را ناچارساخت  

آسیا   ای خویش ، درحوزه مرکزی وجنوبی  تا درسیاست های منطقه  که 

 . تجدید نظر نماید  ، 

منبع مالی کشوربریتانیای کبیر را تشکیل می    چون هند برتانوی بزرگترین

نگهداری ودفاع ازج ، و  ، دربرابرتهاجم  داد  این کشور  غرافیایی سیاسی 

بریتانیا   الویت های سیاسی و حیاتی ،  ، یکی از  اتحاد شوروی  احتمالی 

 .بشمارمی رفت

به این اساس بود که ، کشوربریتانیا برای تأمین منافع ملی درازمدت خویش  

خویش   سیاسی  رغبت  سایه  در   ، افغانستان  به  نسبت  را  برتانوی  هند   ،

آگاهانه بپذیرد . بریتانیا ، با این گزینش ، کشورافغانستان رابصفت سپر  

دفاعی هند برتانوی در برابر تهاجمات دولت شوروی قرار می دهد. زیرا  

موقعیت جغرافیایی سیاسی افغانستان منحیث کشور حایل میان دو ابرقدرت 

 .بودسودآور جهانی ، برای دولت بریتانیا خیلی بااهمیت و

ادن استقالل وخودمختاری از جانب انگلیسها برای دولت شاه امان هللا بنآً د

)تل ــ پکتیا( وجالل     خان ، ضمن اینکه سپاهیان افغانستان در نبرد های 

، بودند     آباد  خورده  امر  شکست  یک  اقدام  ،  یک  بلکه  نبوده  تصادفی 

 ی بوده  دوراندیشانه برای تداوم بقاء سیاست استعماری بریتانیا درهند برتانو
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 .است . ونه داشتن اشتیاق اخالقی به استقالل وآزادی کشوری بنام افغانستان

افغانستان وخود مختاری   استقالل  ! اگربریتانیا  بدولت   را،    ظاهریزیرا 

وروی به  امان هللا خان بخشش نمی داد . درآن صورت هرتهاجم اتحاد ش

کشورافغانستان بسان مستعمره انگلیس ، درحقیقت اعالن جنگ شوروی ،  

 .   مقابل بریتانیا بود

بریتانیا با تحقق چنین راهبردسیاسی موفق شد که افغانستان را مانند منطقه  

وخود در آرامش      .حایل همچو سپر جنگی دربرابرشوروی ها قراردهد

دارایی مردم  وتاراج خاطر ، مصروف دستبرد واختالس ، چپاول وغارت 

 .شریف هندوستان گردد

 : نتیجه گیری

 : با اتکاء به اسناد ومنابع معتبر تاریخی میتوان اقرار کرد که   ــ

ودروغ  "   نادرست  کامالً  انگلیسها  از  افغانستان  استقالل  گرفتن  ادعاِء 

 "    .محض است

مساری وخجلت می آورد که ما سخنی از استقالل وآزادی دروغین این شر

بزنیم . این نامردها وخاکفروشان تاریخ خود می بینند که بیرق استعمار  

پُردود   آسمان  بر  اکنون  همین  وآمریکا  بریتانیا  برهبری  ونو،  کهنه 

است   وخونچکان اهتزار  در   ، ما  حالت     .سرزمین  چنین  در  هم  وهنوز 

 هریک حامد کرزی ،  شرمانه رهبران این رژیم فرتوت مستعمره ، بی 
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سالگی استقالل وآزادی دروغین سخن   100از  اشرف غنی احمدزی ...  

 بیحیایی هم یک سرحد دارد .   ،  می گویند

که ، شایستۀ برپایی جشن  ــ یگانه استقالل واقعی تاریخ سرزمین نیاکان ما 

را دارد ، جشن پیروزی استقالل سرزمین خراسان  غرور  وخوشی وافتخار  

خراسانی   مسلم  ابو  به سرکردگی  برابر    755ــ    718) ،  در   ) میالدی 

  .مهاجمان اموی های تازی می باشد

ــ   می  تاریخ  از  که  خواهی  آزادی  درنبردهای  خراسانی   747ابومسلم 

که استقالل    (  7)  میالدی موفق شد     749جام در نوامبر  آغاز وسران  میالدی  

 را ازاموی های تازی بگیرد  سرزمین خود
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 منابع ومآخذ 
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فرهنگ   ۱ : محمد صدیق  مؤلف   ، اخیر  قرن  پنج  افغانستان در  کتاب  ــ 

 .  505ــ   504صفحه   ، 1374جلد دوم ، چاپ :   ،

ــ کتاب خاطرات ظفرحسن آیبک ، افغانستان از سلطنت امیرحبیب هللا   ۲

خان تا صدارت محمد هاشم خان ، ترجمه : فضل الرحمان فاضل ، فبروری  

 . 174 ــ 171میالدی ، صصفه  2001

ــ کتاب خاطرات ظفرحسن آیبک ، افغانستان از سلطنت امیرحبیب هللا   ۳

 ، ترجمه : فضل الرحمان فاضل ، فبروری  خان تا صدارت محمد هاشم خان  

 . 174میالدی ، ص  2001

 ” ــ دانشنامه آزاد ” بخش جنگ جهانی اول ۴

 ” ــ دانشنامه آزاد ” بخش جنگ جهانی اول ۵

نیز یکی ازخودکامه ترین ساختار سیاسی ای     ــ دولت ابرقدرت شوری ۶

که درپی استقرار دیکتاتوری پرولتاریا ومخالف دموکراسی وآزادی رسانه  

ای وتعادل حقوق شهروندی بود . ازجمله دست اورد های شرم آورآن ،  

درآسیای   فارسی  زبان  بجای  روسی  زبان  وجابجایی  ما  کشور  اشغال 

 .  است بوده   میانه  

 . ــ دانشنامه آزاد بخش ابومسلم  ۷
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 بخش پنجم :

 ی اسینقش اراده در مبارزات ســ  هفتمقسمت  

 " ر ییتغ زی" جنبش رستاخ  

 2020مارچ  18

 

درکشور مان به ما  رویداد ها، اتفاقات وپیشآمد های رقت انگیز وناروا   

 می آموزاند که در ادای رسالت روشنگری وتقویه شعور جمعی ، موظف  
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تطبیقی را در   نقش مفاهیم وارزشهای اخالق  ایم که بکوشیم وبگونه ای 

درتقویه   مردم  سیاسی اراده  جنبش    مبارزات   " و   " روشنایی  جنبش   "

خود  استقرار نظام سیاسی  برای  تگی این دو جنبش  رستاخیز تغییر " وهمبس

برجسته  ،      رهایی مردم ما از اسارت و محدودیتجهت  ،    فرمانی ملی  

 .  سازیم

گفته می شود که آزادی مطبوعات وجود  خراسان ــ افغانستان در کشورما 

دارد . ورسانه ها به آن آزادی می بالند ، برخی از قلم بدستان و منتقدین  

  از این سیاست رسانه ای ” ساختارسیاسی حاکمیت شؤونیزم قبیله باافتخار  

 . ” نیز تمجید می کنند افغان 

ظاهرش این قسم جلوه   درست است که این حرف برای خوش باوران ،  

یرانسانی  ــــکامالً قالبی وضد منافع ملی وغچرکین  درونش  می کند . اما  

. رسانه ها   آن    مشغولاست  اند که در    رخداد هاتبلیغ وترویج  واهدافی 

  سوی پالن شده ازویژه    نمی پیوندد ، بلکه وقایع با برنامه حقیقت بوقوع  

نهاد های سرمایه   المللی  ” ساختارسیاسی  در تبانی  دستگاه خبر ساز بین 

، تولید می شوند، وبه خورش رسانه ها تقدیم می     حاکمیت شؤونیزم قبیله ”

   .گردند

باور می کنند و شب وروز در سایه افکار  سپس مردم خوش قلب ما به آن 

و    سائلوم ساختگی  شدۀ  می    مجردتولید  پاک خویش را مشغول  ذهن   ،

رویکرد  ، اندیشه و  مایه این برداشت های وارونه و بی    اساسسازند وبر

 . می نمایند  نشانزدسیاسی خویش را های 
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 ه مثال :  بگون

به پرونده قتل های زنجیره ای : زنده یاد قهرمان ملی احمد    وابستهحقایق  

مصطفی کاظمی ، ژنرال محمد داود  زنده یاد علی مزاری ،  شاه مسعود ،  

  وژنرال شاه جهان نوری ،ژنرال سیدخیلی ، زنده یاد برهان الدین ربانی 

جمهوری   هنگام  و  رئیس  نابه  مارشال  مرگ  یاد  قسیم  محمد  زنده  فهیم 

راه صلح و آزادی میهن ،     ملکی ونظامیبا نام وگمنام  وهزاران مقتولین  

 چه شد؟ 

آیا دربررسی این همه پرونده ها و قتل های زنجیره یی ، دادگاه مستقل ،  

دادستان مستقل ، و هیئت غیروابسته دولتی ، نماینده     پارلمان،   ویژه نماینده  

به    وابسته، وجود داشتند و توانستند که حقایق و رازهای  مطبوعات آزاد  

قانون   پنجه  به  آنها را  نمایند ؟ وعاملین  افشاء  به مردم  پرونده ها را  آن 

 !بسپارند ؟ … که نه خیر

ده ها اتفاقات  سازمان یافته ای اخیر  وقوع  از  کوچکیبگونه نمونه گوشه  

برابر مردم شریف این   جنایات دولت تک تبار اشرف غنی احمدزی در 

که همه ای مقتولین آن تاجیک وهزاره  :  سرزمین را بخوانش می گیریم  

  احمدزی کرزی و اشرف غنی    های حامدبرادرطالبان  ک وقاتلین آنها  یوازب

 بوده اند ،  بگونه نمونه:  
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  64در منطقه شاه شهید کابل انفجار رخداد که  2015ــ در ماه اول اگست 

 زخمی از خود بجا گذاشت .   400کشته و
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در ملیــ  امنیت  ده  شنبه    347  کشته    64  ریاست  )سه  حمل    31زخمی 

 دقیقه صبح (  44و 8، ساعت  1395
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،    1396جوزا    10زخمی ) چهارشنبه    350و  کشته   80در انفجار کابل  ــ  

 .  (   و هفت دقیقه چاشت 12ساعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 294                                                          کج بنشین راست بگو

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اول قوس سال   ،  نفر زخمی   90و    کشتهنفر   50  باقرالعلوم کابل  مسجددر  ــ  

1395   . 
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، ساعت   1394اسد سال    16تن زخمی ،    240کشته    15  دراکادمی پولیس

 دقیقه .    41و 19

 16و  2، ساعت    1395زخمی  مرداد    231کشته  و  80  درچوک دهمزنگ

 دقیقه . 
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بیمارستان   نی' در حمله به بزرگتریزخم 50کشته و  30بقول بی بی سی 

 برابربه هشت مارچ  1395اسفند  18کابل چهارصد بستر 

در بیمارستان چهارصد بستر  بان پشتون  حمله طالاما بقول منابع آزاد  :  

 زخمی بجا گذاشته .   300کشته  و 250کابل  
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 زخمی  20. کشته  9در کارته سخی کابل ــ 

 زخمی 50 کشته  20 دردانشگاه آمریکایی کابلــ 

 209قول اردوی  در   1396دوم ثور  در  حمله پالن شده طالبان پشتون  ــ  

 از خود بجا گذاشت . زخمی  160کشته  و 140 ،   شاهین در والیت بلخ
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  11صبح    8زخمی ، ساعت    650تن کشته و  200در چهاراهی زنبق کابل  

 .  1396جوزا 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 344                                                          کج بنشین راست بگو

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زخمی   119تن کشته و  20در جنازه پسر ایزدیار ــ 

 
  انفجار وانتحار وقتل وکشتار مردم یکی پیها  وبه همین منوال صد

از حوصله این نبشته بدور است .  آنها دیگری جریان دارد که بیان همه  

 جرم و جنایت آشکار، دزدی و اختالس  اما ناگفته نباید گذاشت که اعمال 
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، غصب ملکیت های مردم ، فساد مالی واداری واخالقی     تقلب و تعرض ،  

وجود دارد که از حامد   بیشمار، رشوه ستانی و احتکار و هزاران تخلفات 

مرتکب     تا اشرف غنی احمد زی وتا مقامات عالی رتبه ایشان  آغازکرزی  

 . آن شده اند ودر آئینه مطبوعات منعکس نگردیده است

پانزده سال  مردم شاهدهمچنان   ،  آنند که درجریان  ازدوره    ی که گذشت 

حامد کرزی تا اشرف غنی بررسی پرونده ها موافق به اهداف واراده ”  

از  مردم  ذهن   ، شد  متوقف   ” قبیله  شؤونیزم  حاکمیت  ساختارسیاسی 

بـُروزحقایق واقعی وارتکاب تقلبات سیاسی و جرم وخیانت های کالن جانی  

لی و خارجی بدورنگهداشته شد . ودولت با این  و مالی مقامات دولتی داخ

نمود   اغفال  را  مردم  های  افکارواندیشه  ریکارانه  آنرا   اسلوب  و  در  . 

 . رهبری خود محصورساخت زیرسایه قدرت وصالحیت

مردم را   اراده  زش وایستاییــــو با این کار توانست جلو همبستگی ، خی

لرزان خویش را در هردو دوره  بگیرد . وحکومت نامشروع ووارداتی و  

 .، موقتن ازسرنگونی حتمی نجات دهد

اما رهبران پشتون با” ساختارسیاسی حاکمیت شؤونیزم قبیله ” اش بدانند  

سوزش جگر بیوه زنان ، ریزش   که انگیزه احساس  اشک روان یتیمان ،  

بستۀ   لب  چیغ   ، غمدار  مادران  گاه  سحر  آه   ، بریدگان  گلو  پاک  خون 

، تولید واعمال هزاران درد والم باالی مردم از جانب ” حکومت  گرسنگان  

اگر امروز در آسمان ابر آلود قدرت شما ها     ” فاسد وبی کفایت  پشتونی  

 پوشانیده شده ودر چهاردیواری های قانون جنگل محبوس و خموش است  
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مردمی و دژ   اراده و نالــــــه و خشم استخوان سوز ، به، فردا این درد  

 .  خواهد شد تبدیل  ، و خود ایستایی های ملی   مقاومت ستمدیدگان

دولت که  زد  حدس  میتوان  اکنون  وحق   ــ    همین  خیزی  پا  به  از  ترس 

کند  اراده خواهی می  حس  را  نیروهای   . جمعی  وجذب  جلب  زیرا 

( در      صفتان و سپاهیان کورنهاد های سرمایه ) این کرگس  طالب   اهریمن  

از جانب کرزی وغنی نام دولت     بدنه دولت  ایشان ، زیر  و تیم همتبار 

وحشت ملی ، نمونه ترس از دست دادن قدرت و حاکمیت در افغانستان می  

 .باشد

اندیشه ها و مشاهدات مان را در مورد نقش وخود   اراده ما خواستیم که 

مبارزات سیاسی بیان کنیم ، به    رستاخیز تغییر در  تقویه جنبش درارادیت  

این اساس که تا بتوانیم ذهن و اراده نسل نو را با وسایل مدرن روشنگری 

 ، مسلح سازیم .  

ازسالح   معقول  استفاده  بـُراه  ممکنه  حاضریگانه  عصر  در  که  چرا 

مردم را در جهت همبستگی    « اراده »  مطبوعات وارتباط جمعی است که

 . تقویت می بخشدنیرو و  دهد ومقاومت ملی را  سوق می
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 : ششم بخش 

 تسلیم نشویدــ   اولقسمت 

 2020مارچ  23

 
راه نجات    دیآموزاند که با   ی رقت بارموجود درکشور به ما م  ی اسی س  جو

  ،یاسیسازوبرگ س  نیآنرا خردمندانه جستجوکرد. اکنون کشورما دربدتر

  . د یُجنب ارانه یهوش د یقرار دارد ، با ی تیوامن یاقتصاد
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  اخیر  پنج سال وشش ماه  ندی درفرآ  کایدست نشانده آمر  یوحدت مل  حکومت

 .    دیطالبان بقتل رسان   لهی هزار سرباز اردو را بوس 60.  د یآفر ت یتنها جنا

ساخت.    یرا ب کُشت وزخم  نیسرزم  نیا  یهزارشهروند ملک  200از    ادهیز

 هزار تُن ارتقاء داد .  9مواد مخدر را به  دیمقدار تول 

،    دیشهروندان جامعه را معتاد به مواد مخدرگردان   ونیلی به سه م  کینزد

 کشور را مجبور به ا شتغال ک شت خشخاش نمود.    نیشهروندان ا   ونیلی م  کی

مشترک )جنگ وانتحار وانفجار ( طالب ودولت    استیس  شبردیپ  یوبا اجرا

  ی متوار  گانهیب  یرا به  کشورها   نیسرزم  نی، هزاران هزارجوان ا  یغن

  . ساخت

مقدارش ملزم بود    یب  ات یــ عبدهللا ، درمدت زمان ح  یغن  یائتالف  دولت

ک شت خشخاش به    دی، تقرب تول   تی،  مشکل امن  یاساس  قانون  رییکه: تغ

، رشد    یحقوق شهروند  ی برتساو  ی مبتن  ینظام پارلمان   ک ی  جاد ی صفر ، ا

مشکل مسکن  حل ،    یکاری، محو فقر وب یفرهنگ ــ دانش ومعرفت انسان

، استخراج قانونمند کانسار)معادن(، رشد    یولوله کش  یمجراساز  ــوسرپناه  

کشور    یابانهایهمه خ  ی، آسفالت سراسر  لهی ثق  عیصنا   جادی، ا   یدست  عیصنا

بند برق    یردستگاههای، تعم  اتیوال   انیم   یآهن بمثابه پل ارتباط  رراه ی، تعم

حرا  یآب ا   یوباد   ی تر،  فابر  جاد ی،  استان  ید ی تول  کات یمتوازن    ها درهمه 

  ی جامعه مدن  یرساختیوز  ی دیتول  گرید  یوشهرستانها ، وده ها پروژه ها

   .  ؟ که نه کردند  دند یگردان  یرمیدر کشوررا تحقق پذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 394                                                           کج بنشین راست بگو

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کدام    ییاجرا  سی؛  عبدهللا در سمت رئ   یاشرف غن  یدولت ائتالف  یدررهبر

ومدارا کن  عبدهللا    مت یمال  است ی س  ن ینداشت. هم   ۀ ونقش سازند  تیصالح

  است یاقتصاد وفرهنگ وس  یگستاخانه رهبر  یــ سبب شد که اشرف غن

  اده ی.  وبمدت ز رد یدردست خود گ یی راه وروش قومگرا اد یکشوررا بر بن

 برداشت .    انیرا ازم ندگانیمجلس نما  یها  تیازپنج سال صالح

مجلس سنا را با    س یقضا ، دادستان کُـل ورئ  یلعا   وانید  یواعضا  سیرئ

را    فیتخو آواز  وهرگونه  درآورد  خود  اراده  دربند  ــ   ساختن  وآزمند 

 تک تک آنها خفه کرد.  یدرگلو

ت  وسطا  یفرمانها  لهی بوس  رهیوکشورراباشماتت    کیمانند    ییقرون 

  .نمود یکتاتوررهبرید

ملل متحد    یسرمنش  ژهیو  ۀندیو نما   کای آمر  میمستق   یباجانبدار  یغن  اشرف

  ی جمهور  استیر   2019گروه طالبان در انتخابات    م یرمستقیغ  یبانیوپشت

آشکارگرد تقلب  مرتکب  باا   دیافغانستان  جانب    نهمه ی.  از  تقلب  ارتکاب 

  ود مردم را ازآن خ  یرا  نیشتری ، درانتخابات عبدهللا عبدهللا ب  یاشرف غن

انتخابات را بسود خود    یروزیپ  گانگانیب  ی بانیبا پشت   ی کرد . اما  اشرف غن

 .   کرد اعالم

  ی ــ ابراز وجود وحقخواه  یی ستای، تقابل عمل خودا داد یرو ک ی نیاتفاق چن 

  س یرئ   ثیــ هم عبدهللا عبدهللا منح  جه ی. که درنت  د یرا در کشورسبب گرد

  .  متقلب  یاشرف غن  مرا بجا آورد وه فیمنتخب مراسم تحل یجمهور
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رئ  کیدر  اکنون دو  تاا  یجمهور  س یکشور  که   . دارد  مسئله    نجا یوجود 

  . شد انیروشن ب

  کها، یهمچو ازب  ی بزرگ  یها  ت یدانم که درافغانستان مل  یم  یادآوری  قابل

  ک ینزد  باً ی باشند . که تقر  ی ــ ساکن م  کها یاره ها ، پشتونها )افغان( و تاجهز

  کها ی و هزاره ها وتاج  کها یزبانان )ازب  ی در صد نفوس آنها را فارس  72به   

  .دهد یم لیپشتون )افغان( تشک  ت یآنرا مل  گرید ی ( وباق

تاج   کهای ازب  ی بند  م یتقس  نیدرا  ، ها  هزاره    ی  پشتونها  یوبرخ  کها ی، 

کنند.    یم  یبانیهمه شمول عبدهللا عبدهللا پشت  یجمهور  استیاز ر  شیدگراند

 . یاشرف غن  ۀازمردم ــ از دولت خود کام  یلیقل  ۀ ماندیوباق

دو فرد وجود داشته    نیا   ی اسیس   ی برنامه ها  انیم   ییراهبرد  یتفاوت ها   چه

  : تواند  یم

هردو   ی هستند . ودر دولت قبل  ده یرنج  نهای ا  ی ما مردم از هردو  شه یاند  به

شامل هستند. اما بگونه    ی ناکام دولت ائتالف  یها  است یدر ارتکاب همه س 

  : کرد که  ینیب  ش یپ توانی م ینسب  ی لیخ

برسرنوشت مردم ما حاکم بشود امکان آوردن   مش یعبدهللا با ت  اگرعبدهللا

تعادل    اد یبر بن  یقانون اساس   رییمردمساالر، تغ  ینظام پارلمان  جادی، ا  تیامن

وحق    یاسیس  تی حق متعادل مشارکت در حاکم  نی، تأم  یحقوق شهروند

   هیجرائ:  قوه مقننه ، قوه ا  یو خودمختار ی ، آزاد نیبرزم ت یمتعادل ملک
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قضائ وبرخ  ه یوقوه  ها  ی ...  پذ  تواندیمنسبی    ر ـــــگ ید  ی ممکنه    ر یامکان 

  . باشد

برسرنوشت مردم ما    یناخواسته اشرف غن یخدا  گریاگر بار د   برخالف

، غضب    یوفرد  ی ، قتل وکشتار جمع  ت ید ، بجزتداوم جنگ وجناحاکم گرد

طالب به مثابه قدرت    یروهاین   هیمواد مخدر وتقو  دیعامه ورشد تول  ییدارا

ا  نیماش  یرزم بوم  یروهاین  یسرکوب کننده  پسند  کشور،    نیا  یتکامل 

   .مجسم کرد الیدر خ توانیرا نم  گری د یزیچ

از دست حاکمیت    احساس    زه یدانم که انگ  یتذکر م  قابل درد وناله مردم 

  ی قانون جنگل ارگ زندان  یها   یواریدر چهارد  پشتونی قبیله تاآخر نمیتواند  

وغضب دردمندان درد و نالــــــه و خشم    نیفردا ا بماند ؛ بلکه  و خموش  

  ل یتبد رمردمیشکست ناپذ  و قدرت مقاومت    توانایی ،  به دژ  این سرزمین  

 .  گردد یم

ارگ     ی  وابسته ونامشروع اشرف غن  میگمان زد که رژ  توانیاکنون م  نیهم

اراده    ی وحق خواه  ی زیاز به پا خ  م یلرزد ، و ب  ی در بستر سکون م  نینش

 دارد  .   یجمع

ن  رایز وجذب  جلب  )ا  منیاهر  یروهایتالش  صفتان    ن یطالب  کرکس 

کرز  ه یسرما  ی کورنهادها  انیوسپاه ازجانب  دولت  دربدنه     ی وغن  ی( 

، نمونه    ردیپذ  یانجام م   یصلح وآشت  نیدروغ  ینام ها  ری، ز   لزادیوخل

آنها ــ    یتک قوم  یاسیس  ت یوخوف ازدست دادن قدرت و حاکم  م یبارز ب

 .باشد  یافغانستان مخراسان ــ  در 
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ودانسته    شناخته اند .  در کشورراخوب    تیجنگ وجنا   دیمردم منبع تول   االن

افغان  طالبان    یاریبا هم  گانگانیوابسته به ب  یاند که تنها حکومت تک قوم

 هستند .   دهشت ووحشت   ت یهمه جنگ وجنا نیمولد ا

به  ودر انتخابات ریاست جمهوری  نگرش مردم امسال اراده کردند    ن یباا

قوم  کی  نیچن  لیتشک تک  مشرب    سالخوردهوریپ   یحکومت  نـه  وکهنه 

وابسته    یگونه حکومتها  ن یا  ی ا  منانهیواهر  شرمانه یب  اتیوبه تداوم ح   ند یبگو

 خاتمه دهند .   شه یهم یبرا

باور  یکنارزدن حکومت تک قوم به    یاراده مسلم زمان وخود  واعتماد 

 نفس مردم ماست .  

وجنایت  جنگ  ساختارهای سیاسی تک محور قومی که مولد  مردم دیگر از  

د ، مردم دانش  نخسته شده اند ، مردم زندگی بدون درد می خواهبشری اند  

مردم نان وخانه وکار ولباس می  د.  نومعرفت وتکامل وپیشرفت می خواه

 خواهند .  

از تمام رهبران پشتون افغان  ،  ما بنمایندگی از رهروان راه حق وعدالت  

سال    20در فرآیند  رهبران تاجیک وهزراره وازبیک ایکه  گروه  از آن  و

پشتونی قرار  اخیر مستقیم وغیر مستقیم   ،  در خدمت رژیم  داشته ودارند 

رهبر نمایان دربرابر شما دوستان ! همه ای ه :  اخالقی می نمائیم کانتقاد 

تحقق اهداف ملی ای که سبب تأمین امنیت وصلح وآزادی در کشور می  

چنین   علمی  سیاسی  های  طرح  ارائه  که  ونتوانستید  آمدید  کوتاه    ، شد 

 ساختارهای شفاف را برای ایجاد زندگی نوین به انجام رسانید .  
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واگر راهکارهای صلخواهانه ای که بوسیله برخی افراد خارج از نظام به  

آدرس دولت پیشکش گردید برای عملی شدن آن راهکارهای سیاسی صلح  

آمدید.   نه  پائین  خویش  آز  سرخرشیطان  از  وهیچگاه  نگذاشتید  تمکین 

 معرفی کردید.  وباشماتت ویژه  واز خودراضی خویش را همه چیزدان 

اما برخی ازشما ها هنوزسنگ میهن دوستی را نیزبه سینه می زند وبادیده  

 درایی دررسانه های جمعی ازخدمت به وطن خوشخوانی می کند.   

خویش را می نمایانید نیستید وچشم تمیز    اما باید گفت که شما قسمی که

نورشما کشور  مردم   بی  تان    ستاره  آسمان ظلمت عمل  در  می  را  خوب 

تا چه وقت شما زیرجمالت واهی خویش را پنهان می کنید ، شمارا    .شناسد 

است   ،  به پروردگار سوگند می دهیم که زندگی درگذر  از دروغ وریاء 

اجتناب   اندیشه  وواپسگرایی  وتعصب  وتعرض  و  ورزید  تقلب  ازعلم  ،  

 و  رویکردهااز همچو  از دنباله روی    وخودرا  ؛    ودانش وتکامل نترسید

وخدمت گذاری  به فرهنگ بیگانه  کهنه وگند نوشیدن ادرار شتر اورهای ب

وبعوض آن ، اندیشه پاک را به خورش معرفتی مردم ارائه  بیرون آرید  

 کنید وآب پاکیزه دریا ها ورودخانه های کشور را به نوش مردم تقدیم نمائید.  

م در  جادارد که اینجا ، سروده پروین اعتصامی را که بگونه غیر مستقی 

می   بخوانش  دارد  شکوه  خویش  اززمانه  نهانی  پرده  ودر  اشارات  قالب 

 گیریم:   
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 ؟ یدی گلزار چه د ت یّگل تو ز جمع یا

 ؟ ید یخار چه د یجز سرزنش و بدسر                                

   بت یقفس گشت نص کیبه چمن ل یرفت

 ؟ یدیمرغ گرفتار چه د ی از قفس ا  ریغ                              

   همه پرتو  نیافروز تو با اشمع دل یا

 ی دیه د ـــسفله به بازار چ ی ز مشترــج                               

ادعاء   ایمان داری به خداوند را  شما رهبران قالبی ،  اگر  فرض کنیم که  

ایمان داشتن به ذات حق  انجام کار ناسزا وعمل زشت نیست  برهان  ،  دارید  

نشانه   بلکه   ،  مهرورزیدن  داشت سجایایی اخالقی  درانسان    ایمانداری، 

صلحخواه  ،  کردن  راست گفتن  ودرست عمل    پندار وکردار پاکیزه داشتن ،

وآزادی پرور بودن  ، همزیستی وهمجوشی وهمبستگی خواستن ، تمایل به  

   .  را داشتن است   بودن ، برای هم بودن و پهلوی هم بودنرویکرد باهم 
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   بخش ششم :

 تیها درمورد مادر و انسان  زهیوجقسمت دوم ــ  

 2020می 10

    

قبل از ورود به مسئله مورد تأمل ، باید گفت که واژه مادر گرامی ترین  

 در زبان وادب فارسی است.   کلمه
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ازمادر ومقام  درفرهنگ فارسی سخنوران وخردمندان  در همه زمانه ها  

   خیلی شایسته تمجید وستایش نموده اند .  وی  ملکوتی

ستیم درک وبینش ، شناخت واحساس  به این روال ، ماهم بنوبه خویش خوا 

اخالقی خویش را از بار ماهوی وارزشی اسم پاکیزه مادر، درجمالت کوتاه  

 بیان بداریم  .  

گرچه این رویکردهای فکری ما در مورد نیکوسیرتی ونیکو سرشتی مادر  

در » کتاب سبز « نوشته این قلم در جمع سایر مقوالت ووجیزه ها بگونه  

مادر در   کلمهد رسید . اما چون وزنه وارزش حیاتی  جداگانه بنشر خواه

 برخورداراست .  قدسی  زندگی ازذات 

بدین مناسبت اراده کردیم که دراین بخش کتاب » کج بنشین وراست بگو  

   . بار دیگربنشر سپاریم   واژه مادر را « بیانات کوتاه  

 ازحسین بهجت تبریزی )شهریار(شعر مادر     

   رم تستــــــوش گـآغ  همه  من مادربهشت      

 رم تست ـن   بالین  به  هنوز   سرم   گوئي     

     است   ّرمـــمادرحیات با تو بهشت است و خ       

 ر دو جهانش جهنّم است ـــه تو بود   بي   ور   

      است   مادر از شیر  ما را عواطف این همه        

 راست ـــساین رقّتي كه دردل وشوري كه در 
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      ه پرده حــــرمت دریده اند ــــك  كسان  اغلب     

 ده اند ـــــدیـــن   مــــادر    محبّت    دركودكي

 دعـــــاي تست   د ــــــامی   به    هستیم زروـــــام

 اي تست ـــم رضــاغ بهشتـــد بــــردا كلی ـــــف

 ********** 

 :   یارجمند دی اموشعری از 

 پرورده شدم به عشق مادر             من زاده شدم به عشق مادر

 شدم به عشق مادر وستهیپ             نور نیدر دامن او شدم چن

 شدم به عشق مادر   بشکفته              تن او بهار هر فصل یبو

 شدم به عشق مادر  وارسته               اموزـــــــی ب م یودـــنم م یتعل

 خسته شدم به عشق مادر   ین              یرنج زمان عبور داد از

 شدم به عشق مادر  بستهدل                 مرا صبور باشم آموخت

 شدم به عشق مادر   دستهگل            مادر یپا  ریملک به ز هر

 شدم به عشق مادر  بستهلب               جان ره یداد مرا ز ش چون

 شدم به عشق مادر   وابسته               کرانش ی ساحل قلب ب در
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 مـــــادر 

هراندیشه وباوری که درآن جایگاه ومقام شایستۀ مادر، این ملکه مهر و  

 روشنایی تعریف ، تأکید و تمجید نشده باشد ،  ناکامل است. بصیرکامجو 

 

هرفرد ، نظام ، قوم وگروهی که مصونیت ، آزادی وحقوق انسانی زن  و  

را در حیات اجتماعی جامعه مختل می نماید وبانگرش  بدوی خویش  مادر  

به قد وقامت مادر، جامۀ قانون وقواعد می بُرد ومی ُدوزد ، باتأسف که  

بدورمانده    گروهاین   شیرمادر  وقدسیت  ارزش  واقعی  درک  هنوزاز 

 دردائره توحش قراردارد . بصیر کامجو  هنوزو

 

 خانواده است . بصیر کامجو مادر مایه دلگرمی حیات وامید زندگی 

 

 مادر ، ننه ، والده ، مامان ، ریشه وجان ، نفس وبُود من است. بصیرکامجو  

 

خیلی   فردا  که  بدان  قدرمادررا  امروز   ، که  می زند  ندا    ، زبان وجدان 

 دیراست . بصیرکامجو 
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به   بستگی    ، اساس سرشت ومیزان خوش خویی وراستی گویی هرکس 

تربیه وآموزشی دارد که در دامان عشق ومحبت مادر وخانواده ، فرا گرفته  

 است .  بصیر کامجو 

 

عشق ذاتی بی نهایت مادر به فرزند به وسعت کُل هستی است . باید به این  

 فرود آورد. بصیر کامجو     تکریم شق  ناب وبی مانند ، حرمت گذاشت وسرع

 

حقا مددا ! هردست اهریمنی ای که در زندگی به روی پاک  مهتاب گونه  

 مادر بلند بشود ، برای همیشه نابودش باد . بصیرکامجو  

 

رمز معرف  اخالقی  ورازمادر  نیک  وسجایایی  انسانی  ارزشهای  همه 

 بصیرکامجو درزندگی بشریت است. 

 

کرد    اندازه گیری  مقیاس عشق مادر را نمیتوان بامعیار های سنجش انسانی  

، یگانه اسلوب سنجش این عشق جاویدان، تنها حرمت گذاری عقالنی به  

 شناخت شیرپاکیزه مادراست . بصیرکامجو  
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س رشت مهربان مادر سر  پنهانی است که خداوند پاک این سیرت را برای  

 رستگاری بشریت هدیه نموده است . بصیرکامجو 

 

بلیت قدرت تمیز وحق مادری را  خداوند برای  مادرها ،  قوه ادراک ، قا 

الیق دانسته ، ازین سبب آنها قادراند که بمدد همین مخیله وپندار، تپش قلب  

 . بصیرکامجو  حس کنندونیاز درونی فرزندان خویش را بهتر  

 

در  وپدرها  مادرها  . زیرا همه  نیستند  مادران  دست  پروردۀ  جنایتکاران 

کودکان خود درس انسانیت  فضای أمن خانوادگی باُحسن دگردوستی برای 

بستر سبز   وصداقت ، راستی ، محبت و دوستی را می دهند . درچنین 

جامعه  ، پیدایی وتربیه گروه های جنایت پیشه  غیر ممکن می افتد . این  

زمینه ساز بستر  رژیم های غیرمشروع وگروه های وابسته به آنها اند که 

 بصیرکامجو   شوند .جنایت پیشگان می  

 

ران بی نهایت مهربان وبا گذشت اند ، زیرا خداوند پاک آنها را  چرا ماد

نموده   خلق  بشریت  برای   ، خود  مهرودوستی  آموزگار  و  زمینی  نماینده 

 است. بصیرکامجو  
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 تکریم بار معنایی نام  » مـــــادر « :  

 )م( مهربانی ،   

 )الف( انسانیت ،  

 )د( دوستی ،  

 )ر( راستی ، تفسیر می شود.  

کرما ، خوشا ! به مادران خود آگاه   که این چهار ارزش انسانی را درمغز  

وبه نیروی سلوک اخالق عملی    تزریقهوشیارانه    یشو روان فرزندان خو

 . بصیرکامجو می نماید  آنها تبدیل 

 

مهربان   جهان  در  مادری  هیچ  مگر  مهربان هستند.  مادرهای جهان  همه 

 ترازمـــــادرمن پیدا نمی شود. بصیرکامجو  

 

درجهان کسی را سراغ دارید که آغوش گرمش درهمه حاالت بد   آیا شما

ر بیماری وتندرستی  وچه درتنگدستی وگشاده دستی  وخوب زندگی : چه د

، برای فرزندانش بازبوده و با آوازنرم ومملوازعشق ومحبت سخن بگوید  

 .؟ بلی ! آن شخص تنها مادر است .  بصیرکامجو  
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چون وجودپاکیزه مادربه فیض وبرکت خداوندی خاستگاه نوع بشراست.  

مادر ، برای دولت و جامعه  ودرونی باید مصونیت حقوقی ، امنیت روانی 

، درقانون نظام تسجیل    اوواجب وبمثابه یکی از مسئولیت وجدانی وحقوقی  

 گردد . بصیرکامجو 

 

تربی رسیدگی  مصروف  که  خانه  مادران  حقوق  دستمزد  ومراقبت  کار  ه 

  ، قانونی  کارمشتغل  یک  بدرجه   ، اند  مکتبی  وپیش  شیرخوار  کودکان 

های   داری  زنده  وشب  خوابیها  بی  ارزش  وبه  شناخته  دولت  ازجانب 

 مادرارج گذاشته شود.  بصیرکامجو 

 

مادردر ذات خود منبع شادمانی  وخوشی وآرامش هرخانواده است . در  

قتصادی، مناسبت کاری،سلوک  غیرآن، غیابت این سه ارزش ، به میزان ا

 رفتاری پدر بستگی دارد ، نه به مادر  . بصیر کامجو  

 

ما مهرمادر وعشق همسررا باهم آمیخته نکنیم ، هردویش را گرامی داشته  

باشیم . زیرا این عشق همسراست که در زندگی خانوادگی به مهر مادر  

 تبدیل می شود . بصیرکامجو  
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من درنوجوانی سختی های زیادی را پشت سرگذراندم ، وهرگاهی که خود 

را ناتوان حس می کردم دلگرمی های مادرم پاهای لرزان مرا استوارمی  

ساخت.خوشبخت ترین لحظات زندگی ام زمانی بود که مادرم برایم لبخند  

 می زد. فدای نامت شوم مادر. بصیر کامجو  

 

زان میهن دوستی وی  ـــــادر، متناسب به میـــــمیزان دوستی انسان به م

است .زیرا مادر نماد پیدایی ومیهن نماد رویش ماست . آنهائیکه به مقام و  

دوستی وحق   به  که  بدون شک   ، نیستند  قایل  ارزش  مادر  حقوقی  مرتبه 

 شناسی میهن ، اهتمام نمی ورزند . بصیرکامجو 

 

درک دانشورانه ، قوت اراده وپاکیزگی نفس پایه اساسی شناخت جایگاه  

ارزندۀ مادر ــ این مهربان ترین اعجاز آفرینش در کرۀ خاکی ما است .   

 بصیرکامجو   

 

عشق  وشور مادر همچو موجی است که خانه وخانواده را درخود می  

پیچاند ، که با شکیبایی اش زندگی امکان پذیر می شود وبا نیکخواهی اش  

 دلپذیر.بصیرکامجو    
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باتات  نقش سازندۀ مادردرآموزش وپرورش کودکان حیثیت نورآفتاب به ن

آفتاب   نور  بدون  نباتات وزنده جانها  که زندگی  ای  گونه  دارد. همان  را 

آب   بی  مادرنیزگیاه  نورآفتابگونه  درنبود  کودکان  زندگی  مقدورنیست. 

 وخشکیده ای بیش نیست. بصیر کامجو 

 

 آنهایی که ارزش مهرمادررا نمی دانند یا بیسواد اند یا بیمار . بصیر کامجو 

 

رم ، حرمت ودوستی ، به مادر برخورد شود ، دعای  هرگاه با نیکویی وک

دل و نوای احساس اخالقی وی ،  فرخندگی ، شادی وخوشبختی پاسخ می  

 دهد.  بصیرکامجو

 

  . ندارد  وجود  مادر  وشادی  ترازخوشی  عزیز  زندگی  در  چیزی  هیچ 

 بصیرکامجو

 

وقتی ارزش لبخند واقعی مادررا درک کردی ، بدانی که راه درست را  

 ب کرده ای . بصیرکامجو  انتخا
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قدرت   درساختارسیاسی   ، ومادران  زنان  مساوی  سهم   ، قانونی  تسجیل 

واداره دولتی ، گام عدالتمندانه ایست ، که مصونیت حقوقی ومادی زنان  

 جتماعی وخانواده ضمانت می کند.  بصیرکامجوومادران را درحیات ا

 

می گویند پسرها تا روز ازدواج به عشق ، مهرودوستی مادر وابسته اند .  

پس از آن بی نیازمی شوند . بفکرمن هیچ عشقی ومحبتی درزندگی وجود  

 ندارد که جای عشق ومحبت مادری را پُرنماید. بصیرکامجو

 

ی اجداد مان مقام ومنزلت شایسته  درگنجینه سرای  دانش و معرفت فرهنگ

مادربه خط زرین نقش است. اما اکنون رهبری این گنجینه فرهنگی بدست  

کسانی قراردارد که به ارزش انسان ومقام شایسته مادر کدام ارزشی قایل  

نیستند . خداوندا این قوم را برای راست هدایت بفرما، که تا یک زن ویک  

اروحشت به مرکب ، مبادله نه نمایند.  مادرفرشته صفت راهمچومال درباز

 درود به جایگاه ملکوتی مادر . بصیرکامجو 

 

همسنگی حقوقی مرد وزن باور پاکی است که درآن پیوند دوستی پدر ومادر  

 به یکدیگر  گره می خورند . بصیر کامجو 
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 بخش ششم :  

 ندای وجدان قسمت سوم ــ 

 2020مارچ  16

 

درک   یکه ازورا  یی است. آن صدا  یاز درون آدم  ییوجدان ــ صدا   یندا

 شنود .    یآنرا نم  یگوش ظاهر و یرسد ول یبه انسان م یشهود

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 574                                                       کج بنشین راست بگو

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به اجرا ومنع کاری هدایت می  است که انسان را یدرون آدم یصدا نیهم

   کند.  

  نیراست   ی به ندا  که یحق است . کسان   یعقل وصدا   ی وجدان صدا  یصدا

  . حق ناشناس  ایعقل   یب ا یوجدان اند  ی ب ا یدهند  یگوش نم صدا نیا

آقا   یمورد ندا   در شهروند آمریکایی پشتون  زاد    لیخلزلمی    یوجدان از 

 شود . :    یسوال متبار افغان  

  به صفت نماینده سیاسی آمریکا در توافقات صلح باطالبان   شما  کهیهنگام

ــ که درآن   دیکرد  یراامضا م ی تیامن مانیطالب پ   ی ها ندهیدر دوحه  با نما

  ی از بند زندانها   د یوشرط با  دی بدون ق  نیطالب در قدم نخست  5000آمده   

 .  ابدی یی افغانستان رهاحکومت 

جذبه وسازش با     ا یوجدان شما بود    ی طالب ندا  5000  یی رها  یامضا  ایآ

  . شما  یوقوم یوتبار یاحساس غرائز نفسان

طالب  در بند زندان ، همان   5000  نیکه ا  دیدان  یخود خوب م  کهیمادام

  ی حکومت ب  انیکشور اند که در جر   نیقاتالن شصت هزار سربازجوان ا

   . اند  ده یــ بقتل رس  یمقداراشرف غن

  ن یحقوق ب  نینگذاشتن به قوان   نیو تمک   یشما بدون  حکم دادگاه عال  اما

لب  طا  5000  یی، رها  کا یآمر  ی رزم  یروهایچتر ن  ریدرز  رکانه یالملل  ، ز

  ت یشما بوده  ونه از صالح   ی حقوق  ت یکه نه از صالح  دیقاتل را صادر کرد

   .یاشرف غن رمشروع یمتقلب ودست نشانده وغ میرژ یحقوق
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آقا   ینم که عضو   نسویبه ا  1980از سال     لزادی خلزلمی    یدانم که شما 

ها  د یهستهم    کا یآمر  خواهان یحزب جمهور در سمت  تاکنون    نده ینما   ی و 

در عراق وافغانستان کار    کا یرآمریدرسازمان ملل متحد وسف  کا یآمر  ی اسیس

اکرد  تیوفعال دار  یدکترا ودانشمند   ی، وادعا  دیه  اما ماه  دیرا هم    ت ی، 

  ت یرا روا  یرــــــــگ ید  زیشما در جامه عمل چ  یوانسان  یاسیعملکرد س

فاقد شناخت حق وحقوق  کار کرد شما در توافقات دوحه با طالبان  و.    کند   یم

مقتولین رزمی دولت افغانستان  که در نبردها با طالبان جانهای   یشهروند

  .باشد یم تی وعقالن تی، بدوراز انسانشیرین خودرا از دست داده اند 

  ژه یشمادر افغانستان بو یاسیاصل است که نقش عملکرد س ن یگواه ا خیتار

  ی ازآن است که شما برنامه ها  ی گروه طالبان تاکنون حاک  جاد یاز زمان ا 

با همتباران خون  شیخو  عمل واشرف    یهمچو ، حامد کرز  ش یخو  ی را 

  . دیکرده ا  نیوتدو  بی ترت  یراهبرد  یاسیسه هدف س  ادی بر بن  یاحمدز  یغن

وتقو  1 استقراروتداوم    له یقبسیاسی    تی حاکم   ی اسیس  یها  ه یپا  هیــ 

  درافغانستان ومنطقه

فشار    یبمثابه قدرت رزم  پشتون گروه طالبان    ح یوتسل  لیوتمو  ت یــ تقو 2

  پشتون درکشور ومنطقه  ریاقوام غ یــ باال 

  ق ی آن از طر  یاسیس  ی وشرکا  کای آمر  یواقتصاد   ی اسیمنافع س  نیــ تأم  3

   .جنگ وانتحاروانفجار و تداوم  مواد مخدر دیتول
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  الت یتاکنون خادم تما  ی شاهد است که شما از آوان جوان  خیتار  لزاد یخل   ی آقا

وبقا   ی برا  ی نفسان .    دیباش   یم  شی خو  یوتبار  یفرد  یزندگ  یحفظ 

  ک ین ییایسجا   چگاهیقدرت ، ه  فیوک  یوتبار  یفسانبه غرائزن  دنیودررس

وشرافت ــ نزد شما    تی، انسان  ی، صداقت ، مهرورز  یمانند راست   یاخالق

 نداشته است.    ی رنگ وبو مکدا

دهد که شما چه    ی شما درهمه مواقع نشان م  ی واخالق  ی اسیس  راعملکردیز

  : . بگونه نمونهد یهستای   شهیموجود آزپ  کی

دانش آموز دوره   روتیب ییکایکه شما در دانشگاه آمر  که یزمان  ادیم  ادتی

   ی کرد  یم  یاتاق زندگ  ک یدر    ی احمدز  یاشرف غن  ی وهمرا  یبود   سانس یل

،    ی ا  دهید  ی که خواب  ی گفت  ی وبه اشرف غن  ی از خواب برخاست  ی، روز

  ! د ی، شما گفت ی ازشما پرسان کرد که چه خواب یاشرف غن

  "  شده ام کا یآمر رخارجه یکه وز دم یمن خواب د "

واراده ،    تین  ینوجوان  ی، مگرازآن روزها  ینبود  شیب  یآموز  هنوزدانش

به زادگاه خودت نبوده ، بلکه راغب    ی فکر و هوش شما درراه خدمت گذار

 است .   ربودهیبه کشورغ یبندگ کردیبه رو

خدمتگ کسب  ندیردرفرآیبغ   یارزپس  سرشت  به  کم  کم    ت یوماه  یزمان 

بزرگ   یاست.  چه خوب سعد  دهیگرد لیشما تبد  یوسلوک رفتار یوجود

  : سدینو یدرمورد م
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 که نشست  یعت یبد در طب یخـــو

 ندهد جز به وقت مـرگ از دست                          

که    پرستی    میهن  یروهایرهبران ون می ورزئیم ،    دیتأک   شه یاند  نیبه ا ما

  جاد ی ا  ی براانتخابات ریاست جمهوری در کابل    اکنون در جبهه ضد تقلب

متقلب    ی مردم  تیحاکم   کی غنی  اشرف  مقابل  عبدهللا  عبدهللا  برهبری 

همبسته شده اند وجهت تشکیل یک دولت همه شمول وتکامل پسند تالش  

مه وسعی می نمایند . بدون تأخیرباید راهکار های سیاسی ذیل را در برنا

 عمل خویش در نظر داشته باشند .  

  ی شناخت کرامت انسان  ادیدولت همه شمول بربن  یاسیراهبرد س  دیــ با  1

هرچه زود    انیبه مردم ما وجهان  جازیبه گونه ا  یوحقوق متعادل شهروند

 .تر، ارائه گردد

  ۀ فوق العاد ندهیاروپا ونما  هی، اتحاد کایآمر یاسیس یها  ندهیبا نما دیــ نبا  2

  نها ی . ا  ردیصورت گ  ک یپلوماتید  ر یسازمان ملل متحد ، برخورد سرد غ

  م یکه رژ  نجاستیکنند . سخن ا  یخودشان عمل م  ی منافع مل  ادیهمه بربن

توانسته منافع    یاشرف غن ازراه جنگ وانتحار وانفجار  نهاد    نیاتاکنون 

 .   دینما نیراتأم یالملل  نیب یها

 

اصطالح    ندم یا شمول    به  همه  عبدهللا  برحکومت  با  عبدهللا  که  است 

  ی صلح وآزاد   ادیرا بر بن   ش یخو  ی واقتصاد  ی اسیس   یبرنامه ها  ی رعقالنیتدب

اروپا    ه ی، اتحاد  کا یآمر  ی همه جانبه منافع مل  نیودرآن بر تأم  دینما   نیتدو

  . دی بعمل آ  دیتأک  ده یدوست ،  پسند یکشورها ریوسا
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به    دی نبا  چوقتیوه  چگاهیگرهیهمه ، د   یــ باحفظ حرمت به کرامت انسان 3

پ  ، ها   م  شنهاداتیمشوره  کرز  یگریانجیو  حامد  زلم  یــ    لزاد ی خل  ی، 

س تمک   افی وعبدالرب  . ز  نی،  منف  را یگذاشت  ا  ینقش  فرد    نیوفعال  سه 

  . درکشورشده است ی همه آشوب کنون نیا  دیمعلوم الحال ، سبب تول 

خود را جهت    یاسی س  یها   ندهینما   دیامروزبا  نیــ دولت همه شمول از هم 4

  ی بتوانند برنامه ها  قینطریدلخواه روانه بدارد . تا از  یمشورت به کشورها

  ر یدوست تفس  یرا به کشورها  ش یخو  یورزم  ی وفرهنگ  ی واقتصاد  ی اسیس

    . ند یهمه جانبه آنها را دانشورانه جلب نما  ت یکنند و حما

به مسئله   یدگیرس یبرا یمشورت ونیس یکم کی دیــ دولت همه شمول با 5

آموخته ها دانش  ، تشک   ی خارج زندگ  یکه در کشورها  ی جذب    لیدارند 

  شه یاند   ییکثرت گرا  ادیخواهد داشت که بربن   تیمکلف  ونیس یکم  نیدهد. ا

ا واز  جلب کند  دولت همه شمول  به  را  کارآگاهان مجرب  راه     نیبتواند 

 . باشد   یومشارکت همگان یمنافع مل  بانیپشتبتواند 

ــ    یقوم  یاسیس  تیحاکم  چیما ه  نیسرزم  خیــ قابل ذکر است که درتار 6

ب  صده  ازس اکنون درکشوردارد که حاکم  شتردوامیسال  است.    ت ینداشته 

قرار گرفته    یدر پرتگاه فروپاش  خیبر منوال تار  افغان   له یقب   تخواه یرتمامیپ

 است.  

قب  نیاز رهبران  برا  یودستپاچگ   یمگیسراس   کیدر    لهیبابت    ی هرکدام 

ورزند      یتالش غرضمندانه م  یتک قوم  تیحاکم  ینعش مرداررهبر  تنجا

   ؛   ژهیو  ندهیدرچهره نما  یگری، د  ی در چهره طالب بنام استانکز یکی
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  ی بنام حامدکز گریانجیدرچهره م  یگری، فرد د  لزادیخل  یبنام زلم کایآمر

مشروع دست به    ریمتقلب غ  میرژ  سیرئ  یف غندر چهره اشر  یگری، د

 .  کار شده اند

  نیدارند که تا ا   ت یهدف فعال  کیرنگارنگ بخاطر    یهمه در لباسها  ماا

که بشود از مرگ    ی متیرا به هرق  ش یقوم خو  شه یپ تیفرتوت جنا  تیحاکم

 . نجات دهند یحتم

همبستگ  ما خواهان  که  پسند  تکامل  شمول  همه    ی مل  یخواستارحکومت 

مردم ما    دیکه با  م یده  ی. اما هوشدار ممیباشد هست  یوتعادل حقوق شهروند

  د یروز احترامانه تأک  طی. باعرض حرمت ودرک شرا  ندیهمبسته عمل نما

نش   یم که هرگونه کرنش وعقب  برحق صلح وخود    ینیشود  ازخواست 

  ت یجنگ ودهشت وجنا  گری به استمرار سه صد سال د  منجر،     یمل  یفرمان

 . دیخواهد گرد
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 بخش ششم :  

 قسمت چهارم ــ  مجسمه آزادی 

 2020جون  14

 

   شه ی اند  یمنبع اساس  یابی   شهیر  یکی:  پیشکش می شود  نوشته دومسئله    نیدرا
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  اکانی ن  ی فرهنگ  ت یهو  یومعرف  ی باز شناس  ی گرید و   »   ی مجسمه آزاد»  

 .   که مبتنی برروشنگری است ما 

در بندر   یآزاد رهیمتر است که در جز 22» ، به ارتفاع  یمجسمه آزاد «

 .قرار دارد کایآمر ورک یوین

به مردم   1886اکتبر    28  خیرا در تار  «  ی مجسمه آزاد»    نیفرانسه ا  مردم

 .کردند ه یهد کایآمر

تار  بر داشته  با    ی در کتاب  ونسکوی  ی، وپژوهشها  یخی اساس منابع دست 

  ی اســبــــتــاق «   یمجسمه آزاد »  طرحِ   در اسطوره دی"خورش:  عنوان 

آئ   «    ترایم   سیتند»  از   هنر"  نیدر  و  که  ها  تذکررفته    شه ی اندآنرا   ، 

 .باستان دانسته اند انیرانیا یمهرپرست

از    شیباستان ، پ  انی رانیا   یخدا   «   ترایم  » پرستش    هیمهر، که بر پا  نیآئ

در    میالدی دوم وسوم پس از    ی . ودرسده هاشد  نهاده   ان یزرتشت بن  نیآئ

  قا ی ، شمال آفر  اروپا  یاصل  نیروم ، در سرزم  ییرفرمانروایتمام ممالک ز

 که در آنوقت   شودی زده م   ن یشد . تخم  رفته یازجانب دولت ومردم پذ   ا یتانیوبر

 نیاز آئ  رهیوغ  بهیکت  1000و  یخیاثر تار  400مهرابه ، حدود    680  حداقل

 است.    داشته وجود تنها در روم «  ترایم »
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  ن یکنستانت  له یدر اوائل قرن چهارم بوس  ت یح یمس  نیآئ  رفتنیگرچه پس ازپذ 

  رشگفت یبرداشته شد . مگرتأث  انیدراروپا ازم  سمیترائ یم  نی، آئ   رومامپراتور

  . مانده است ی باق کشورها تاکنون نیا خیرتارد آورآن

 سم یترائیمهرابه م نیبه ا  دیکن نگاه

 

 کشف شده   ای تالیدرا  (ا یاوست) ی که در شهر باستان (  مهرابه ) وم یترائیم
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  ی ، بگونه اتفاق هی درآلمان وفرانسه وروساین ، رینظ  یاری بس یومهرابه ها

 . (2( )1) اند.  داشده یپ ساها یدر هنگام مرمت کل 

 در آلمان  ترای فرقه م نیبه ا  دیکن نگاه

 

Der Mithraskult im römischen NIDA 
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 ( 3( )نیفرانکفورت آم یدر شمال غرب یشهر روم )در روم   ترایم فرقه

 آلمان  دلبرگ یدر ها  ترایم  نیآئ  هیبه نما  دیکن نگاه
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  دلبرگ یشهرها یک ی نزد مانهایمعنوان گاو، ترابهیم له یذبح گاو بوس یحجار

  ی حکاک  ،یاصل  یبه عنوان قاب حجار  ترایم   یزندگ  از  ییها   آلمان ، صحنه

 ( 4)است.  شده

 شیاتر نیدر و  ترایم  هینمائ نیبه ا  دیکن نگاه

 ( 5) (    شی، اتر نیهنر و خیدر موزه تار) 

 

  ا یلی از اکو(    ترایم  تیموجود در روا  عیوقا  )  یروم  یبرجسته تاورکتون  نقش

 از امروز ؛   شتریسال پ 2195 ی عنیمیالد از   شیپ 175حدود 
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 ، لندن   ایتان یکردن گاو نر، موزه بر ی درحال قربان ترا یم س یتند
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 در متس ، فرانسه   کیترائی به اسرار م  دیکن نگاه

 

Bas-relief of the tauroctony of the Mithraic mysteries, 

Metz, France 

 ( 6)، متس ، فرانسه .    ک یترائی در اسرار م  ی از تاورکتون  ی برجسته ا  نقش
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 ی مجسمه آزاد یالگو ییدایپ

نام   (Libertas) برتاس یلا ی  ی مجسمه آزاد  یالگو  اساساً    ر یازاساط  ی کی، 

  ن یب فرانسه ازالها پس ازانق   یاست .اما فرانسو   بوده  ی والهه آزاد  یروم

  ی دولت شان استفاده م  در  »  ی مجسمه آزاد   ی مهرالگو» ُنسخه به صفت  

 که ظاهر ندیگو  یاز مردم م یاریبس  د یوتائ ونسکوی یکنند. بقول داده ها 
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  کا یآمر  ورک ین  یآزاد   دانیساخت فرانسه که اکنون درم  «    یمجسمه آزاد«

  ی م(  Invictus Sol) یروم  دیخورش  یخدا  ظاهر  به  یاست، ازنظرنور

 . ماند

 (  ( Invictus Sol یروم دیخورش  یبه خدا  د یکن نگاه              
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Bas-relief depicting the tauroctony. Mithras is depicted 

looking to Sol Invictus 

as he slays the bull. Sol and Luna appear at the top of the 

relief.( 7) 

   یخدا ا ی(   Invictus Sol )ه  نسخ نیاست که هم ی خیتار  تیواقع  کی نیا
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باستان    انیرانیمهرا  نیآئ ترایم   یفارس  باستان  ی، ازخدا   یروم  دیورشــــخ

 .برگرفته شده است (وکُردها کان،پارسها یاجداد تاج ) : 

 د ینگاه کن  ترایم  سیتند به
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 = یروم دی خورش  یــ فرانسه = خدا کا یآمر ی : مجسمه آزادنیبنابر

 )باستان  انیرانیمهر ا ی خدا)  ترا یم به

 

  ی وهنر  ی علم  ی، دوستان ! آموزه ها   اکان یداران فرهنگ ن  راث یبه م  درود

  یفرهنگ  تی، هو  نشی ، خلقت وآفر  ی جهان هست  از  ، درک ومعرفت اجداد ما

، فهم ودانش    یوزبان ی خیوتار  یفرهنگ  ت یسازد . هو  یمارا م  یخیوتار

 روح وروان وجان وغروروعزت ماست ،  تیوافتخارماست ، هو  نشیوب
 را   شیپدران خو ت یماست. هو یو ُجود وبُود ونبُود وبزرگ منش  تیهو
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کرد.    یمردمک چشم ازآن نگهدار  ومانند داشت  یشناخت وآنرا گرام  دیبا

به    یحرمت یب ی، بگونه ا   اکانین یفرهنگ  تیهو  ییبه ارزشها ییپروا  یب

  . مادراست  رپاک یش
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Independent 

3. Mithras altar from Roman Nida 

Photo: Archaeological Museum Frankfurt 
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4 .  Ulansey, David (1991). Origins of the Mithraic 

Mysteries. New York: Oxford UP. p. 6 

we possess virtually no theological statements either by 

Mithraists themselves or by other 

writers. — Clauss (2000)[5](p xxi) 

Ulansey, David (1991). Origins of the Mithraic Mysteries. 

New York: Oxford UP. p. 8 

5  .Griffith, Alison (1996). "Mithraism". L'Ecole Initiative 

6   Gordon, Richard L. (1978). "The date and significance. 

of CIMRM 593 (British Museum, 

Townley Collection". Journal of Mithraic Studies II: 148–

174.. p. 160: "The usual western 

nominative form of Mithras' name in the mysteries ended 

in -s, as we can see from the 

one authentic dedication in the nominative, recut over a 

dedication to Sarapis (463, Terme 
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de Caracalla), and from occasional grammatical errors 

such as deo inviato Metras(1443). 

But it is probable that Euboulus and Pallas at least used 

the name 'Mithra' as an 

indeclinable [foreign word] (ap. Porphyry, De abstinentia 

II.56 and IV.16)." 

7 . Beck, Roger (2002). "Mithraism". Encyclopædia 

Iranica. Costa Mesa: Mazda Pub. 

Retrieved 2007-10-28. Mithras – moreover, a Mithras 

who was identified with the Greek 

Sun god Helios – was one of the deities of the syncretic 

Graeco-Iranian royal cult founded 

by Antiochus I (q.v.), king of the small but prosperous 

buffer state of Commagene (q.v.) in 

.the mid 1st century BCE 
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 بخش ششم :  

 رتبه مارشالی به ارتشبد مرادعلی مراد قسمت پنجم ــ 

 2020اگست  2
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  نگونه یماابرای برابری حقوق ملیتهای ساکن کشور خراسان ــ افغانستان ، 

 ؟ شما ها با ما همسو باشد ،  یاخیر ت ینوامیدواریم که  میدار تین

اقلشهروندان کش  چون ازچهار    ک یازب   یوتبار  یقوم  ی تهایورما در کُل 

افغان وتاج   ، تاج  ل یتشک  کی،هزاره   ، افغان  . تاکنون ازقوم  اند    ک یشده 

  د یو عبدالرش  میفه  میخان ، محمد قس   یشاول  کی، سه نفرهر  بیبترت  کیوازب

 اند.    افته یارتقاء    یمختلف بدرجه مارشال یها  زهیدوستم با انگ

  ی ونظام ، واگذار ی اسیس تیدرحاکم   ی تعادل حقوق شهروند  ت یرعا  یبرا

اساس   نیبدپنداشته می شود .   یامرالزم کیبه قوم هزاره   ی رتبه مارشال

عل مراد  تر  یارتشبد  مناسب  ــ  هزاره  قوم  از  رتبه    نیمراد  اخذ  به  فرد 

  .  باشد   یم یمارشال

 

 خان )افغان( یمارشال شاول نامهیــ زندگ 1

ـ برادر نادرخان در ) اپر  یشاول     (دهرادون)( در    یالدیم  1888  لیخانـ 

هندوستان متولد شده  (     ( Dehradun   یسیبه انگل   ،देहरादून یبه هند

ـ افغان و تحص  1906مگردرسال    ستی معلوم ن  التش یاست . تبارش پشتونـ 

مت فرمانده گارد سلطنت  یالدیم عضو ارتش   1924دولت کابل ، در    یدر س 

دفاع افغانستان ، از   ریوز  1937ــ  1935هللا خان ، از  رامانیام یسلطنت

 افغانستان در پاکستان کار کرده است.   ریسف 1949ــ  1948
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هللا    ب یه حبخان ، گرفتن کابل از دست شا  ی شاول  ی علت اخذ رتبه مارشال

    .ت شده اس کتبارعنوانیتاج   یکلکان

 

 ( کی)تاج میفه مینامه مارشال قس یــ زندگ 2

  ریاومرز استان پنجش   ی در روستا  ی الدیم  1957در سال    م یفه  م یقس  محمد

رساند و سپس جهت    انیمتولد شد . و دورهٔ دبستان را در زادگاهش به پا 

امام اعظم    یبه کابل رفت و وارد مدرسه عال  شتر یب   الت یتحص  یریفراگ

  ۀ از دانشکد  1977دوره ، در سال    نیحضرت ابوحنفه کابل شد و با اتمام ا 

   . دی گرد لیدانشگاه کابل فارغ تحص اتیشرع

گروه   یروزیتا پ   یو از آغاز جنگ افغانستان و شورو کیتبارش تاج یو

افغانستان احمد شاه مسعود   ی ،  در پست معاونت قهرمان مل نیمجاهد های 

بوده  ا   یه ها هوبصفت فرمانده جب  فعال  نموده    فه یوظ   یفایشمال کشور،  

 .است

  1996ــ     1992)    یاز سالها  یربان  نیالد  سوربرهانیدر حکومت پروف  او

مت  وزیالدیم  . کار کرده است کشور یمل تیامن ری( در س 

  ی در سالها  م یفه  م یاداره موقت افغانستان قس   ل یو تشک  از شکست طالبان  پس

 نمود وازژنرال   فه ی وظ ی فایدفاع ا  ریدر پست وز ی الدیم 2004ــ  2002
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  ی جمهور  س یو معاون نخست رئ  افت یرتبه    یارتقا   ی چهار ستاره به مارشال

  رونیبشکست دادن و  م یفه  م یقس  ی افغانستان بود . ... علت اخذ رتبه مارشال

قوا ون   ی راندن   طالبان  پاکستان   یروهایمشترک  ،    یمهاجم  ما  ازکشور 

  . عنوان شده است

 

 (کی دوستم )ازب دینامه مارشال عبدالرش  یــ زندگ 3

درشهرستان خواجه دو کوه    ی دیخورش  1333دوستم در سال    د یعبدالرش

  ی رهبرومؤسس حزب جنبش مل  ی. و   دی شبرغان استان جوزجان متولد گرد

  . افغانستان بوده است  یاسالم

  لیو پس از آن ترک تحص  دوستم تا صنف هفت مکتب را خوانده   د یعبدالرش

ازب  یاست. وکرده تبار  مت ها  یم  کیاز  ارکان    سی: رئ  ی باشد ودر س 

رئ  ی قوا  ی اعل  ی سرقوماندان نخست  معاون   ، کشور    ی جمهور  سیمسلح 

  . بوده است 2019ــ  2014 یافغانستان ازسالها

  ه ی( برپا  یالدیم  2020  یم  22دوستم )    دیعبدالرش   یاخذ رتبه مارشال  علت

وعبدهللا عبدهللا ، عنوان شده    یاشرف غن  انی، م   ی حکومت  یاسیتوافق س

   .است
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 مراد )هزاره( ینامه ارتشبد مراد عل یــ زندگ 4

شک شهرستان لعل وسرجنگل   هیدر قر  1338مراد در سال    یعل  مراد ر 

دبستان  را در    ۀاست و دور ازقوم هزاره    یاستان غورتولد شده است.  و

 .   د یبه اتمام رسان  نای ابن س یعال سهیرا در ل  رستانیغور ودب

اخذ نمود    ی افغانستان در رشته توپچ  ی خودرا از دانشگاه ارتش  سانس یاول

دانشگاه    یاسی را در رشته حقوق وعلوم س  شیسانس خویوسند فوق ل از 

 در کابل بدست آورد.   ایدن یخصوص

اردو   1389  ی مراد در سال ها  ی مراد عل ،    نیشاه   203  یفرمانده قول 

مت مع  1396ستاد مشترک ارتش ، در  س یمعاون اول رئ  1393   ن یدر س 

  ت یدفاع در امور امن   ریمعاون وز  1397ارشد وزارت داخله ، ودر سال  

  .اجراکرده  است فهی کابل وظ ونیزیکابل وفرمانده گارن

هدف پیشنهاد رتبه مارشالی از جانب ما به ارتشبد مرادعلی مراد ، تنها  

ایجاد زیرمایه های اعتماد وهمبستگی ملی وتعادل حقوق ملیتهای کشور در  

 ساختار قدرت وحاکمیت سیاسی و دولتی می باشد.  
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 بخش ششم :  

 است  یفرهنگ تیهو کی یسماع مولوقسمت ششم ــ 

 2020دسمبر  8

 

صنعت بالنده    ی ازبزرگ نمود  یسماع مولو  ریعرض حرمت ! تصو  با

 نگاه این صحنه جذبه ای باگرایش بسمت  ، چون  ماست  نیاکان    نیسرزم  یا
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بدین وسیله   است .  سماع که    م درموردیخواست معنویت  پرستش ونیایش 

ــ  شامل چرخش بدن با حالت ربایش بسوی   گونه ای ازرقص صوفیانه 

نور ذات حق می باشد ، جایگاه آنرادر فرهنگ هویتی ما مورد بازشناسی  

 قرار دهیم .   

،    یو گوش فرادادن به سرود  دنی، شن  ییمفهوم شنوادرعرف روز ب  سماع 

غیره بکار گرفته  . و   ی ا  ن یوبه آهنگ دلنش  یند یوزون وخوش آـــــبه آوازم

  .  می شود 

زیرا  .    میشناس   یم ما  است که    نیتر از ا  عیواژه وس  نیا   ییبار معنا   اما

بگونه د  گاه عرفان ودیماازد   ر یتفستبیین و  میتوان یآنرا م   یگریتصوف و 

  :. مینمائ

ی  معنو  رمقاماتی دهد . مگر درس  یمعنا م  دنیبه مفهوم کلمه  شن  سماع 

ــ    ر ی، ضم  ی داریگذارب  ریمتغکیفیت    کی  یبگونه ا   نیا   انیصوف  عارفان 

  ت ی معنوبی اختیار  روند    نیاست ، که او در ا   ت قیناخود آگاه سالک طر

  ات یملموسات به معنواز معنویت   یدرون ییای به دنمادیت   یرونیب  یایازدن

سالک طریقت را بی  کرده و  تناسخ    سهش اخالقیوازدائره عقل به دائره  

   می دهد .  قرار    یگانگیازخود بمرحله  درک شهودی و  چگونگیدر  اراده  

شود  ، ودر    یمدگرگون  وجودش    تیدر آن مرتبه معنو  یصوفعارف یا  

و زایل    ی س اخالقو آهنگ و تار و  ساز و آواز با چشم احسا   پایکوبی   میان

در را    یگرید  زی چ  )خداوند (    خودش  یقی ــ جزمعبود حقشدن نفس اماره  

 .   ونه حس می کند  ندی ب ی نه مدنیایی هستی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 874                                                  کج بنشین وراست بگو 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وآوای گوش نواز وچرخش بدن نیست    زیآهنگ دل انگ   دنی سماع تنها شن  بنآ

دچاریک دگرگونی ویژه ای از آگاهی ای  که   انساندر این مرتبه بلکه ،  

بدن درآن به آرامش خود دست می یابد وامواج ذهنی مغز در جایگاه آلفای  

به  وحالت تلقین پذیری انسان افزایش می یابد و او    متغیری قرارمی گیرد 

ذاتی که درآن دیگرنفس اماره    نائل می گردد .    شیخوذات    لیاصل اص

در رفتن  درک شهودی  جای خودرا به جذبه وشور وشوق سهش اخالقی  

 بسوی ذات اقدس پاک ، خالی می نماید.  

  : سدی نویمدر مورد بزرگ  یسعد

  میای دل آن به که در سماع ن دهیرم من

 بدر برند بدوشم  م یدرآ ی گـــــر بپا که                                        

  که   میخوریپرستش با وجد بر م یبار در شاهنامه به سماع به معن  نینخست 

)اجداد تاجیکان وپارسها وکُردها(    یان بلخ باستانان یکشاه  خسرو  کی  بوسیله 

  ی پنج هفته خروشان به پا نیانجام گرفت که پنج هفته به سماع پرداخت چن 

  ش یکه خواندن و ستا  وه یراه و ش  ن یا  ، و   ی خدا  هان یک  ش یبود بر پ  یهم

از فرهنگ    بلکه  ست ین   یدر فرهنگ اسالم  یو مست  یخداوند در حالت خوش

ایرانیان    انییایآر  نینخست  وــ  فرهنگ    نیهمچن  است    افت ی  زین   هودیدر 

مسلم است که سماع    کردی م  ش یچنگ ستا  یکه داوود خدا را با نوا   شودیم

 دارد.  ملیتها کهن  خیدر تار شه یخداوند، ر ی برا یو رقص مذهب

است که »به حضور اشاره شده   ی از تورات، به سماع داوود نب  یاتیدر آ

 به رقص و   زین لیدر انج  نیهمچن کرد«یو رقص م زیخ خداوند جست و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 884                                                  کج بنشین وراست بگو 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1)است. پلکان مذبح اشاره شده   یبر رو میسماع حضرت مر

از سماع در مراسم مسلمانان    یاثر  یهجر  245اما پس از اسالم و تا سال  

)شیخ ابوالفیض ثوبان ابن   یال ذوالنون مصرس  نی. در ا خوردی به چشم نم

و سماع    یمجلس قوال   ن یاول  لیاجازه تشک   قمری(   246ابراهی در گذشته  

 داد.    ودرا به شاگردان خ

از    یکیـ    ینتوخ  یحلقه سماع را عل  نینخست    253بعد و در سال    یاندک

 (  2) .در بغداد به پا کرد ی سقط یسر ارانی

آغاز شد، با    یمجالس سماع از چه زمان  لیکه تشک   ستیآشکار ن   یدرست  به

 یهاداشته و در زمان   ی اسالم  ریغ  یکه سماع سابقهٔ مذهب   م یدانی حال م  نیا

. در صدر اسالم، سماع  استرفتهی به کار م  یمذهب یهادور در پرستشگاه 

 بود، وجود نداشت.    هیبدان صورت که در مجالس صوف

تسم باب وجه  احمد غزا  هیدر  بود که س  ی لسماع،  سماع    میو م  نیمعتقد 

به   میو م  نیمانند سم است و ع  کهّسر  سماع    یاشاره دارد به سم، به معنا

 ( 3) بردیم یذات اله ت یمعنا که سماع شخص را به مع نیمع، بد  یمعن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 894                                                  کج بنشین وراست بگو 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سماع ازدید بزرگان صوفیه :  

تناسب    وسن و جمال  سن و جمال است و هرجا حُ عالم ملکوت عالم حُ "  

است، یا بهتر بگوییم هرچه موزون است از تناسب مایه دارد و بنابراین  

 نموداری از عالم ملکوت است.  

اعال دارد و استماع اشعار و    این است که سماع راهی به سوی ملکوت

 :  سمت ُحسن وجمال حق می کشاندهای موزون دلهای صوفیان را به  نغمه

» به درستی که خدا زیبا است و زیبایی را دوست دارد«، متوجه بارگاه  

کند و سازد و کوه هستی آنان را به مدد انوار حق متالشی می ملکوتی می 

 «.  گرداندراه را بر عاشق صادق هموار می 

»در مجلس صوفیان، هرکس خود را بیند الیق سماع نیست و سماع جز  

 کامالن را نشاید«.  

لحنی  از هر    »صوفی چون بی خویش گردد و عاشق چون صادق شود 

از هرنغمه  ندای حق به گوشش  شنود و  از معشوق  اشارتی  ای دعوت و 

تنهایی،  رسد، برای او دیگر مجلس و محبس، خانقاه و خرابات، جمع و  

مفهومی ندارد، در هرجا و در هر حال جلوهٔ یارش در نظر است و آهنگ  

و   کند،  بدمستی  و  نشیند  سماع  تندخیز  موج  بر  گاهی  در گوش.  جانانش 

 ( 4« " ) زمانی در دریای فنا ترک هستی

مولوی را که در» دیوان شمس «    1295و    338دراینجا غزلیات شماره  

 یشکش می نمائیم :  درمورد سماع سروده ، بترتیب پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 904                                                  کج بنشین وراست بگو 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دیوان شمس  338عزل شماره 

 سبک برجه چه جای انتظارست                 قرارستسماع از بهر جان بی 

 اگر مردی برو آن جا که یارست            مشین این جا تو با اندیشه خویش

 که مرد تشنه را با این چه کارست                 نخواهدمگو باشد که او ما را  

 که جان عشق را اندیشه عارست                   که پروانه نیندیشد ز آتش 

 در آن ساعت هزار اندر هزارست               چو مرد جنگ بانگ طبل بشنید 

 ذوالفقارست که جان تو غالف            شنیدی طبل برکش زود شمشیر

 که ملک عشق ملک پایدارست       بزن شمشیر و ملک عشق بستان

 که آب امروز تیغ آبدارست                حسین کربالیی آب بگذار

 

 دیوان شمس  1295عزل شماره 

ــ بیا بیا که تویی ج   ان سماع ـان جـــان جـ

 ماع ه بوستان ســرو روانی ب ـــا که ســـبی                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 914                                                کج بنشین وراست بگو 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بیا که چون تو نبودست و هم نخواهد بود 

 دگان سماع ـون تو ندیدست دی ـــا که چــ بی                           

 ایه تست ـورشید زیر ســا که چشمه خ ـــبی

 زار زهره تو داری بر آسمان سماع ــــه                             

 ر تو گوید به صد زبان فصیح ـسماع شک

 ویم من از زبان سماع ـــیکی دو نکته بگ                           

 برون ز هر دو جهانی چو در سماع آیی 

 رون زهردو جهانست این جهان سماع ـب                            

 ام هفتم چرخ ــدست بــ ام بلنــه ب ــر چــاگ

 ان سماع ــام نردبــذشته است از این بــگ                           

 وبید هر چه غیر ویست ـر پای بک ــبه زی

 اع ـا از آن سمـا و شم ــاع از آن شم ــسم                          

 ردنم چه کنم ـچو عشق دست درآرد به گ 

 ان سماع ــین می ـــار درکشمش همچنــکن                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 924                                                کج بنشین وراست بگو 

ــ  ــ ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ورشید ـر شد ز پرتو خ ــو پــکنار ذره چ 

 اع ــان سمــفغد بی ـــهمه به رقص درآین                        

 ریزی ــبیا که صورت عشقست شمس تب 

 ان سماع ـــه باز ماند ز عشق لبش دهـک                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 934                                                 کج بنشین وراست بگو 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 منابع ومآخذ  

ــ   ـــــــــــــــــــــــــ

. انجمن  «یسام  انیآن نزد اد  ی. »شور و سماع و صبغه مذهبیالیــ لئا دان 1

 .تهران انیمیکل

 »سماع و آداب آن«. عرفان شمســ  2

  1374تهران،    ،ی سماع عارفان، انتشارات سنائ  ن،یحس  ،یخان  دریــ ح  3

 .  27-25ش؛ صفحه 

بخش سماع، چاپ چهارم، انتشارات    - ، در خرابات  ــ جواد نوربخش    4

 .  یلدا قلم، تهران
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 944                                                کج بنشین وراست بگو 
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 بخش ششم :  

 ــ زبان فارسی است که ماهستیم  قسمت هفتم 

 میالدی  2020اکتوبر  6

 

        : ی زبان فارس ی وبزرگ یی دایــ پ نخست

  نی، زبان اول عرفان جهان ، زبان دوم جهان اسالم ، دوم  یفارس  زبان

  ا یآس  ی حوزه تمدن  ی ، زبان دانش  ی ونانیجهان پس از زبان    ک یزبان کالس

 .    هزار سال بوده واست  نیچند   ندیدر فرآ
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 954                                                کج بنشین وراست بگو 
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ــ    یفارس  زبان از م   559از زمان کوروش بزرگ    ی )جد اعل  الدیقبل 

ها تا به امروزدر    ی هخامنش  یوپارسها وکُردها ( مؤسس شاهنشاه  کان یتاج

  نیمختلفه جهان ازجمله  : پاکستان ، هند ،  چ  ی کشورها  ی اسیس   یی ایجغراف

  انکستان ، قرغزستان ،  قزاقست ی، ازب  کستانی ، افغانستان )خراسان( ، تاج

  جان یآذربا  ی، جمهور  رانی، ا   ی،  ترکمنستان ، عمان ،  امارات متحده عرب

  ونانی،  قبرس  بلغارستان ،     ه ی،  ترک  ه ی، ارمنستان   ، گرجستان  ،  روس

، عراق ،    ی، مولداو  ی، رومان   نی،  اوکرا  ی،  آلبان  یشمال  هیون،  مقد

،    لی، اسرائ نیلسط، لبنان ، ف هی، اردن  ، سور ی، عربستان سعود تیکو

  ی اسیوس یفرهنگ یی ... فرمانروا تره ی، ار ی وپی، سودان ، ات  ی بیمصر ،  ل 

  .داشته  است

فارس  همچنان به    تیسال موجود   2580  ند یدر فرآ  ی زبان  دانشورانه اش 

  : علوم یمثابه بسترمعرفت

، صرف ونحو   یومذهب  ی نیووحدت وجود ، معرفت د یــ خداشناس ات یاله

وهنر ، عرفان ، الجبر    یقی ، موس  اتیوکالم ، فلسفه ، اقتصاد ، شعر وادب 

  ی ، علوم اجتماع    ی ،  دانش پزشک  یشناس  ست ی، ز  ی، اخترشناس   کی، فز

،    ی ، روانشناس  ی می، اخالق ، ش  ا ی، جغراف  خی، فلسفه علم  ، تار  ی وانسان

درخدمت    رهی... وغ یاسی، علوم س  ی ، علوم کاربرد یفرهنگ  یانسانشناس

   .قرار گرفته است تیجهان بشر

 ،   یکنون رانیزبان مانند ا ی ، فارس یدر کشورها یزبان فارس اکنون
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 964                                                کج بنشین وراست بگو 
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تاج  ، )افغانستان(  ازب  کستانی خراسان  برخ  کستانی ،  ترکمنستان     ی ، 

،    نیچ  انگیک  نی هندوستان ، پاکستان ، س   یکشورها  یمختلفه ا  یشهرها

قزاقستان  ، روس  قرغزستان     ، دگستان  آذربا  ه ی،  اوکرائ   جانی ،  ،     نی، 

  ی ، نارو دنی، دنمارک ، هالند ، سو ستانیآلمان ، فرانسه ، انگل  ، کایآمر

ترک  ، فنلند  ا  ونانی،    ه ی،  مل  ایتال ی ،  تفاهم  زبان  بمثابه    ی وهمبستگ  ی... 

انجمن    انیرادرم  شیخو  یواجتماع  یدانش  ۀنقش سازند  یشهروند  یشیوهمآ

  .دینما  ی م فاءیکشورها ا  نیا  میزبانان مق  یفارس

 

  ی ومقام  زبان فارس گاهیــ جا دوم

 .    واژه را دارد ونیلیم 225ساختن  یی توانا یفارس زبانــ 

  ی سی سده قبل از زبان انگل   12و    نیاز زبان الت  شیسده پ   ک ی  یفارس  زبان ــ  

 .  وجود داشته

برتر جهان    10،  از    یفارس  زبانــ   آن  5شاعر  فارسنفر از   زبانیها 

  .هستند

  م یافعال را کنار هم بگذار  یاد یاست که اگر تعداد ز  یزبان  یزبان فارس  پس

جهان    یزبانها  گریکه در د   د یآ  یبدست م  داری جمله معن  کیو در آخر  

  : . بگونه نمونه  ستیممکن ن  یزیچ  نیچن

   ی ، م  نمی ، گرفتم ، نشستم ، گفتم ، بگذار، بپرسم ، بب  دم ی، د  رفتمی ، م  داشتم 
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 974                                                کج بنشین وراست بگو 
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، برم،    خواهمی، م  م یای، ب  خواهمی ، نم  دی گو  ی ، م  دم ی، د  د یآ   ی ،  نم  د یآ

گهربارخود   یارزش ها  نیباداشت چن ی بخوابم ... . بناً زبان فارس رم،یبگ

  ! گردد . پس شورخودیتوانسته جز ذات بُود هر گو

فارس  ی فارس  زبانــ   ما  ج  ی نزد  و  قلب وچشم  وذات  ــزبانان   ونفس  ان 

  ماست ؛

واحساس    یفرهنگ  تیهو  یفارس  زبانــ   فکر   ، ومعرفت  ودانش  ،علم 

  ودانش ماست ؛   شه یواند

ف شرافت وعزت واعتبار ، ک  یفارس  زبان ــ     ی ، رونما  ی ستیوچ  ی ستی ُمعر 

  وبُود ماست ؛ ی نمادهست  هی، سنگ پا یغرور وسربلند

و    تیثیوشرف و ح  یافتخار و آبرو واحترام ، بزرگوار  یفارس  زبانــ  

  ناموس و وقار ماست ؛

   ی زندگ  ی جان وگوشت وپوست واستخوان و گوهر وجود  ی فارس  زبانــ  

  ماست ؛

همآ   یکی  یژگیو  یفارس  زبانــ    ، مردم    ی وهبستگ  ی وستگ یوپ  یشیشدن 

  ماست ؛

متما  ازیامت   یفارس  زبانــ   ونماد  شدن  برجسته  از   یآگاه  زجوهریو  ما 

  است؛ گرانید
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 984                                                کج بنشین وراست بگو 
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  ریسا   یما درپهلو  یساالر  ستهیشناسنامه مقام و منزلت وشا  یفارس  زبانــ  

   .باشد  یملل جهان م

: جهان    ای آس  ۀقار  ی درحوزه تمدن  ی فارس  رزبانیتکامل پذ  یفرهنگ  ارزش

  ی معنو ی ها ازیکه ن ست یا  ی و انسان ی ادب  ، ی، اخالق ی ، عرفان  یعلم ی نیب

متقابل    یرا با همکار  ی باستان  ۀخط  نیمردمان ا  یاجتماع  اتیح  یو ماد

 یم  یو کمال رهبر  یپختگ  یروز ، بسو  ی معرفت بشر  یدست آورد ها

    . کند

 ی ومعرفت وآگاه  یفارس  نیریزبانان بدون زبان ش  یکلمه ! ما فارس  کی  در

  یزبان فارس  نی، هم   میندار  ی الملل  نیوب  ی مل  تیآن ــ  وجود ورو  یدانش

  .وجود دارد ی که زبان فارس م ی، وماهست میاست ــ که ماهست 

جسم   کیدر    ژنی اکس  تیثی زبانان ح  یفارس  یدر زندگ  یزبان فارس  پس

دارد وبه    یاتیازحین  ژنیکه جسم ما به اکس  یگونه ا  نیزنده را دارد. هم

فارس  ی همان مرتبه زندگ دارد. کوه    یوذات  یوجود  یبستگ  ی ما به زبان 

وآب  و هوا ، خاک وجنگل    میخروشان آن ، اقل  یاهایما  ، در  نیسرزم  یها

  ر یال اخــــــسه هزار س  ندی آن همه وهمه درفرآ ی ودمن وصحراها شتو د

    .شده اند  ختهی ، سرشته وآم  ریخم ی » بُود شان «  با زبان فارس

  یکردن اززبان فارس  یفرد ، پاسدار  یوقوم  ی تیمل  تیاز تعلق  یچشم پوش  بناً 

زبان  وفارس گو مبدل    ی و به عزت واعتبار هر فارس  یامرناموس  کیب

 است.   دهیگرد
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 994                                                کج بنشین وراست بگو 
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خود    یشهروند  یزبان باناموس جهت حفظ بقاء عزت وآبرو  یوهرفارس

د.   ینما  ی همچو مردمک چشم وناموس خود نگهدار  یاز زبان فارس  ست یبا

اند فکرو  تغافل  شه یبه    ! آ  یما  سرنوشت  فارس  ۀ ندی درمورد  در    یزبان 

  .است یمادر وبه زبان مادر ریما ، حرمت نگذاشتن به ش نیسرزم

 

  پشتونها است انیبه ز یزیست ی فارس  استیس شبردیــ پ سوم

بار    نینش   ه یوباد   انت ی د  ی ب  ی گروه ها   ی برخ  نسو ی به ا  ۀ وچهار سد  کهزاریاز

  نیسرزم  نیهارا درا  تیمل  انیم   یزبان تفاهم مل  نیتالش کرده اند که ا  یبار

شان    ی منیاهر  تی ن  نیبردارند  .  اما باتمام قدرت موفق به انجام ا  انیازم

  . شدند یرو اه یوس دند ینگرد

از جنس    ییاز افراد وگروه ها  ی برخ  زین  ریسال اخ  26در روند    اکنون

  یحکومت آخوند محمد عمر ، حامد کرز  تی اراده ون  ییبا همسو  منیاهر

  شه یچند ت  یزیست  ی فارس یکه با برنامه ها دندی، تالش ورز  یواشرف غن

  . وارد کنند  ا یآس  یحوزه تمدن ی درخت تنومند معرفت  نیا شه یبرر یا

و دانش    ند یگو  یسخن م   ی که ! رهبران افغان ما خود با زبان فارس  دردا

  ی زبان فارس  نیهم   ۀلی آموزند وبوس  یم  ی با زبان فارس  یومعرفت وآگاه

  است یوس   یومسلمان شده اند ودر دولت وجامعه کار وزندگ  شه یصاحب اند

 با شهروندان کشور برقرار   یمناسبات شهروند  ی ، وبا زبان فارس  ندینما  یم
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 500                                                ت بگو کج بنشین وراس
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  ی حرمت  ی خورند وبا ب  ی اما برخالف وباتأسف ودرد که نمک م  ند ی نما  یم

  .شکنند ی خود نمکدان م ی وسنگدل

س  نیهم ما    26   یزیست  یفارس  استیاعمال  افغان  پشتون  ساله رهبران 

نام    ریمطلق جوانان پشتون ز  تیآشکارا وپنهان درکشورسبب شد که اکثر

  ه یــ دهقانان کشت خاشخاش وسربازان کورسرما  سوادانی طالبان به لشکر ب

نه دانش دارند ونه سواد   تیهو یگروه ب نیامر ا  قتی شوند  ، در حق لیتبد

حالل کردن    یبرا  جانیکارد دوسره ب  کیکافر هستند ونه مسلمان بلکه    ونه

  .باشند ی خدمت م  ۀشهروندان کشور ما آماد

  یم لیدرصد نفوس کشوررا تشک 90 زیاده از زبانان یگفت که فارس دیبا

ها گروه  وشامل  وازب  کانیتاج  یقوم  یدهند  ها  وهزاره    کها یوپشتونها 

باشند وزبان   یم  گر ید  یمذهب یرد وکوچک مل خُ  ی وعربها وده هاگروه ها

  ی ستیواقوام نقش نماد همز تهایمل  نیا انیم یبه مثابه زبان تفاهم مل یفارس

  ی وفرد یاجتماع  ات یهم بودن را در ح ی هم بودن وبرا ی پهلوو یوهمگرا

  .دینما  یم یباز

نا   نیا   با امرهللا صالح  مآب  ازجاللت    ی جمهور  سینخست رئ  بینگرش 

که   یجمهور سی دوم رئ ب یافغانستان وجاللت مآب سرور دانش نا ی اسالم

  شبرد یکه در برابر پ  میبر  ی، آرزومزبان مادری هر دو  ایشان فارسی است  

 را    شیخو  یاسیس یریدولت در کُل موضوع گ  یزیست  یارســـــــف   استیس
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  یقبال کارنامه ها  رشان د  یها   ندهید که نما نتامردم بدان   ندینما  انیروشن ب

دارند.  مردم    یاس یس   یواراده ا  تی، ن   شهیدولت چگونه اند   یانشقاق زا

 یخود مکشورشهروندان    رآنیچشم براه جواب درست شما ها هستند . درغ

ناموس وشرف شان با کدام    ــ از غرور وعزت ،  یدانند که اززبان فارس

 .  ند ینما  یوممکنات دست داشته دفاع ونگهدار لیوسا
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 نخبگان  یشورا سیتأس هیــ اعالم قسمت هشتم 

 2020اکتوبر  26

 وسنا( افغانستان ،  ندگانی )مجلس نما یمل یبه مقام محترم شورا

 مستقل ،  یاسیاحزاب س  ــ

 مستقل ،  ی نیود ی اسیرهبران س  ــ

 آموزگاران ودانش آموزان ،    ــ

ها واقشارمختلف    هیوکسبه کاران وهمه شهروندان وال   کارانیکارگران وب  ــ

  .است م یجامعه تقد  یاجتماع

  ! ادب وعرض حرمت  یباادا 

شود    ی م  ده یهمه شهروندان بزرگوار )خراسان ــ افغانستان ( رسان  یآگاه  به

د   یدهه م  نیکابل ، چند   ی تک قوم  م یرژ  یاسیکه ساختارس   گر یشود که 

وتوانمند ـــــق س  یرهبر  یدرت   ، ا  استیاقتصاد    نیسرزم  نیوفرهنگ 

  ی اسیوس   یخیاساس تار  یلی خ  ند یفرآ  کیبابت کشورما در  ن یراندارد . از

  . است  رقرارگرفتهییقابل تغ
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قوم  م یرژ  یاسیس  ت یحاکم برا  یتک   ، تغ  یر یجلوگ  ی کابل    ی ادی ربنییاز 

شود که متوسل به ا عمال    یسال م  ستیقدرت  در کشور، ب  یاسیساختار س 

 است .   دهیخشن جنگ وکشتارمردم گرد است یس

ـ در  میرژ   ی مشترک با طالبان خون آشام مانند دو رو  ی تبار  وندیپ  ک یکابلـ 

برا   کی ــ  در    یاس یس  ت یوتداوم حاکم  تیاستقراروتقو  یسکه  افغان  قوم 

  نیشهروندان ا  یوزندگ   ند ینما   یپالن شده کار وعمل م  د،یخورش  نیسرزم

  . اند ده یرابه خاک وخون کشان نیسرزم

 یحامد کرز  ییسال فرمانروا  ست یب   ند یخود شاهد هستند که در فرآ  مردم

غن رژ  یواشرف  بافت  و  وساخت  دغدغه  ها  می،  ورسانه  حاکم    یکابل 

  له یها وقتل وکشتارمردم بوس   ی افغانستان را ، تنها انتشار خبر شمارش زخم

  ل یگروه دهشت انداز تشک  نیا  یقدرت رزم  ییطالبان افغان وبزرگ نما

. وبرا   یداده وم از حاکم   یدارمردم وفرمانبر  دنیهراسان   یدهد    ت یآنها 

گروه    ت یقتل وکشتار وجنگ وجنا  کرد یرو  نیافغان ، ا  ی تک قوم  ی اسیس

   .طالبان ،  آگاهانه تا به امروزادامه دارد

  ی رحم  یب  رویشر  یلی شناخت درست از سرشت وذات طالبان که مردم خ  با

  26 انیکشورندارند و درجر نیا یآباد   یبرا یاسیهستند ، وکدام برنامه س

، موجب قتل   نیسرزم  نیا  یولشکر  یسال جنگ نامتداول مقابل مردم ملک

 اند  .   ده یگرد گناه  ی وکشتارصدها هزارانسان ب
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  یمهر وب ی، ب ین ی گروه خون آشام ماش کین یبناً مطرح کردن صلح باچن 

 .باشد ی م یرواقعیوغ یشعارکودکانه ، انتزاع کی،    نید

آگاه  کهیتاجائ  پارس  90از  ادهی ز  میدار  یما  نفوس کشورــ  زبان    ی درصد 

سرنوشت    د یزبانان  آگاه وبا معرفت با   ی هستند. پارس  ت یصلح وامن  بانیوپشت

وا  شیخو وابتکارعمل   . زنند  رقم  خود  بدست  وامن  جادیرا  را    تیصلح 

ازمردمان ونهادها  تیکردن صلح وامن  یی. گدا   رندیدرکشور بدست خود گ

  ی وب تیکفا ینامشروع فاسد وب میازرژ  ایو یخارج یا  گانهیب یشورهاوک

  د یبه آرمان واراده وام  دنیاهتمام نورز  کسویاز    قتیکابل ، درحق   تیمسئول

  ت یدر کشوررا تقو  ت یاستمرار جنگ وجنا گرید   ی باشد واز سو  ی مردم م

  . بخشد  یم

  ت ی، ساختارحاکم  م یرکشورداریاخ  ۀ سه سد  خ یکه از تار  یما ودرک  شهی اند  به

مدت زمان ، اشکال مختلف حکومت ها    نیافغان در ا  یتک قوم  یاسیس

،    تی، جمهور   ی مشروطه ، امارت اسالم  ی مطلقه ، شاه  ی: شاه  لیازقب

را تجربه کرده   رهی... وغ ی اسالم  یخلق ، جمهور  کیموکراتید یجمهور

 است.   

  ش یخو  یاسیس  تیمشروع  چگاه یبوده اند وه  یهمه حکومت ها تک قوم  نیا

اند.  بلکه   اوردهیمردم بدست ن  ی را  لهی وسرا ازراه انتخابات آزاد ومستقل ب

  ه یرسایدر کشورما بوده اند، ودرز ی خارج یقدرت ها  ۀدست نشاند شهیهم

 برسرنوشت مردم    یوتقلب ، چهارروز  رنگیوبا زورون  گانهیب  یقدرت ها
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جامعه    ن یهزاران هزار شهروند ا  ش یخو  ی وجهت حفظ بقا   دند یگرد  اکمح

  .ساختند ی خاک بسر ومتوار،  را نابود دربه در

به    ی اسیتنگنا  س  نیازا  ی برهه زمان  ن یدرارفت    رونیب   راه برگشتن  تنها 

، نان    یوثبات ، کارومسکن ، آرام  ت یخواست واراده مردم است. مردم امن 

نظام مردم ساالر، قانونمند ومشروع   کیآوردن    یخواهند . وبرا   ی ولباس م

  ی فردا د یآنها باشد ، به ام ی واقع ی هایازمند یون ی فرد تیکه متضمن مصون

   .  کنند یم یروشن صلح روزشمار

حرمت    م یبا تقد  ی صلح وآشت  رویدوستان  پ   هنیدرک ونگرش ما م  نیا   با

به همه ا ،    یواحترام  تک تک مردم و   گرازید  کباری شهروندان کشور 

وصلحخواه    شیاند  کیدوست ، ن  هنیم  ررهبرانیوسنا وسا   ندگانی مجلس نما

  ی م  یوانسان   یدرخواست اخالق  نیسرزم  ن یاحزاب مستقل ا  ی ها  نده یونما

  ی مل  یصلح ، همبستگ  نیدرراه تأم  یباهم همبسته شوند وگام عمل  هک   مینمائ

  . نظام مشروع قانونمند وهمه شمول بردارند  کی جاد یوا

واشرف    یحامد کرز  تیدنباله دارجنگ وجنا )داستان(    ! سلایر  رآنیدرغ

  .خواهد کرد  دایپ انیجر،   خشن تر گربگونه یسال د  ست یب  یبرا یغن

  مانیپاک ا  یمردم ، اگربه خدا  یپرستان واقع  هنیوم  شکسوتانیوپ  رهبران

. و    دیگذار یارج وحرمت م  شیخو  هنیوبه خون پاک هزاران هم م دیدار

واحساس    دیشنو   یکشوررا با گوش  وجدان خود م   ده یمادران غمد  ادیناله وفر

   ه ،  صادقان  کیر نمادرتان قسم ، باپندا رپاک ی،  شمارا به ش  د یکن یم
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تأم راه  در  اخالق  ی واقع  ت یامن  نیوراست  گام   ،   ی وانسان  ی وقطع جنگ 

  .دیبردار یوعمل

که در کشورما منجر     ی مسئله مل  یحل اساس  ییوراهبرد  یاسیس  یها  مؤلفه

  اد یز ی لی گردد خ ینظام مشروع ومردم ساالرم ک ی جاد یبه آوردن صلح وا 

  ی واخالق  ی اسیراهکاربرترکه تهداب کارمشترک س  نیازمهمتر  یکیاند .اما  

  جاد یا   ی نخبگان برا  یشورا  سیگذارد ، تأس  ی مشکل کشور مارا م  ی وانسان

  .باشد ی م یاسینظام مشروع س کی

م  یشورا که  نخبگان  بود  خواهد  باتجربه  دانشمند  دوازده  از  جمع 

وجدان پاک    یبرمبنا   یشویواند   ینی ود  ی، لسان  یکیاتن   وندیبدورازهرگونه پ

از طرف    یمساو  تی، و به کم  ندینما  یانجام رسالت م  یواحساس اخالق

گردند . بگونه    یم   یشورا معرف  نیباهم برابر کشور به ا   تیرهبران چهارمل

: سه دانشمند ازجانب هزاره ها وسه دانشمند از جانب پشتون ها    نمونه  یا

  کسالی  ی ، برا  کهای وسه دانشمند ازجانب تاج  کها یوسه دانشمند ازجانب ازب

  . شوند یم ی نخبگان انتخاب وشناساس ی به شورا

دارا  یشورا  ، باشد    ی م  یوقانون  یی واجرا  یحقوق  تیصالح  ینخبگان  

   ی اسیانجام رسالت س   ی . وبرا  ردیگ  یدولت را بعهده م  سی رئ  تیومسئول

دولت  ش، یخو  یی واجرا امکانات  باشد.    یقرارم  ارش یدراخت  یهمه  داشته 

  ی وسنا ، دادگاه عال  ندگانی کشور با مجلس نما  یجار  نیوموافق به همه قوان 

نظام مشروع ومنتخب     کی  جادیا  یکل کشور کار مشترک برا  تانودادس

  .دینما یم
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 507                                                کج بنشین وراست بگو 
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دارا  یشورا بوس   رنبودهیودب  س یرئ  ی نخبگان  مشترک  بگونه  بلکه    له ی، 

  کسال ی   ندیشورا درفرآ  نیگردد . ا  ی م  یدوازده دانشمند عضوشورا ،  رهبر

را بگونه    یجمهور  سیوسنا ورئ  ندگانیخابات مجلس نمامسئول است که انت 

ملل متحد    یوسرپرست  رمراقبتیومستقل ، شفاف وبدون تقلب ز  یآزاد ، سر

  .احزاب وپارلمان کشوربه انجام رساند  یها نده ینماو

شورا  تیریبرمد  افزون شورا  یجمهور  س یورئ  ی مل  ی انتخابات    ی ،  

 نیومردمساالررا درا  نینو  یخواهد داشت که  قانون اساس  تینخبگان مسئول

منتخب ارجاع    یمل   یبه شورا  ب یتصو  ی وپس ازانتخابات برا  نیمدت تدو

  .دینما

  ی مل  ی وشورا  یجمهور  س ینخبگان پس ازانجام انتخابات رئ   ی شورا  فه یوظ

اساس   نیوتدو م  یقانون  اتمام  را  ی به  مگردرصورت  وموافقت    ی رسد. 

چهار    ی مساو  تی نخبگان باکم  ی شورا  ی ، اعضا  د یجد  ی مل  یشورا یقانون

دادستان    کشور،  ی عال  وانید  ینهاد هاونظارت    ی، چهارنفرعضو ، رهبر

را پس از انتخابات درمدت چهارسال ،    یقانون اساس  یشوراوکُل کشور

  .  به عهده خواهند داشت
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 508                                                کج بنشین وراست بگو 
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 حاکمیت سیاسی پشتونها درپرتگاه نیستیــ   نهم قسمت 

 

 میالدی  2021مارچ                                    

درفرآیند   ایران    270پشتونها  درسرزمین  خویش  سیاسی  حاکمیت  سال 

حکومت   نتواستند  امروز  افغانستان  ــ  خراسان  یا  مبتنی  شرقی  مشروع 

این   رادر  وثبات  وامنیت  وصلح   . سرکارآورند  را  مردم  برآراء  

کشورمستقرسازند . برخالف این حاکمیت قومی همیشه بربنیاد ماهیت ذاتی  

اش، به حمایت و پشتیبانی مستقیم کشورها ونهاد های استعمارگرکهنه ونو 

اب باالی  بوجود آمده ودرپناه همین نیروهای بیگانه خود را با زور واره

  .مردم بومی این سرزمین قبوالنده است
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   509           کج بنشین وراست بگو                                        
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ازینرو رژیم های تک قومی نامشروع ووابسته به بیگانگان ، برای تداوم  

حاکمیت سیاسی بی وقارخویش ازسیاست اعمال جنگ وخشونت کار گرفتند  

له های آتش ، دود وبارود قرار  و مردم این سرزمین را در زیرفشار شع

  . دادند ، وخود تنها استمالک را تصاحب نمودند وجنایت آفریدند

تاریخ گواه این تجربه است ! هرباری که حاکمیت سیاسی تک قومی پشتونها  

درآن    ، قرارگرفته  نیستی  درپرتگاه  وجنایت  جنگ  سیاست  براثرپیشبرد 

هرکجای دنیا که زندگی  روزگارهمه پشتونهای قوم پرست وملی گرا در  

می کنند وبه هر دین وآئین واندیشه ای که هستند زیر نام پشتونوالی همبسته  

 شده وبرای نجات این حاکمیت تک تباری خویش سهم خود را ادا می نمایند 

.  

تک   رژیم  فروپاشی  مراحل  اخیر  نمونه  دو  گفته  این  شدن  روشن  برای 

  : محوری را پیش کش می نمائیم

هنگامیکه پایه های قدرت وحاکمیت سیاسی پزشک نجیب   : تمرحله نخس

هللا احمدزی پشتون تبارفروریخت وقدرت وحاکمیت سیاسی بدست تاجیکان  

برهبری استاد برهان الدین ربانی رئیس جمعیت اسالمی افغانستان واحمد  

افتاد   ملی  مقاومت  های  نیروی  کُل  فرمانده  مسعود  گلبدین   .شاه 

درجریا بدون  حکمتیارپشتون  ــ  احمدزی  هللا  نجیب  رژیم  فروپاشی  ن 

تأخیردست به ماشه برد ودر برابر حاکمیت سیاسی تاجیکان قیام مسلحانه  

مگراینبارزبان جنگ طلب و بد سرشت حکمتیار بوسیله نیروی   .آغاز کرد  

  . های رزمی تاجیکان وفارسی زبانان به خاک صلح مالیده شد
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  510                                      کج بنشین وراست بگو          
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قدرت   خأل  پشتون  رهبران   ، تاجیکان  حکمتیاردربرابر  گلبدین  باشکست 

سیاسی همتباران خویش را در حاکمیت ونظام کابل درک کردند واز سراسر  

جهان : ظاهرشاه ، خلیلزاد ، حامد کرزی ، اشرف غنی احمد زی ودیگران  

دوباره حاکمیت سیاسی پشتونها درخراسان ــ  گرد هم آمدند وبرای استقرار

افغانستان راهکار های عملی وسیاسی ای را در تبانی با آمریکا ، عربستان  

میالدی   1994سعودی و پاکستان به اجرا درآوردند. که سرانجام در سال  

  . این تالش منجر به تشکیل گروه طالبان گردید

، حامد کرزی ، اشرف غنی  این رهبران پُشت پرده )ظاهرشاه ، خلیلزاد  

احمد زی وسپس حکمتیار( با البی گری های شبانه روزی درشرق وغرب 

موفق شدند که گروه طالبان را برای گرفتن قدرت سیاسی از دست تاجیکان  

  . درکشور آماده سازند

آمریکا ، پاکستان ، عربستان سعودی وبرخی کشورهای مشترک منافع با  

پشتون ) ظاهرشاه ، خلیلزاد ، حامد کرزی ، اشرف همدلی جمعی رهبران  

نتیجه رسیده   این  به  ، گلبدین حکمتیار و مالمحمد عمر(  احمد زی  غنی 

تحقق    ، طالبان  بوسیله  سیاسی  قدرت  از  تاجیکان  کنارزدن  با  که  بودند 

بااین رویکرد دروغ   . که  نمایند  پیشکش  راهبرد سیاسی کنفرانس بن را 

راه   توانستند  به  وفریبندۀ  را رسماً  تاجیکان  ازدست  سیاسی  قدرت  انتقال 

  .پشتونها بازنمایند

بااجرای مفاد توافق نامه کنفرانس بن ، آمریکا وشرکایش با سردادن شعار  

 دموکراسی وآزادی ومبارزه علیه تروریزم والقاعده ، رژیم پشتونی طالبان  
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  511                                کج بنشین وراست بگو                    

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویا سرنگون کردند وبجای آن رژیم دست نشانده ووابسته ای دیگری  را گ

  . پشتونی را به رهبری حامد کرزی درکابل بوجود آوردند

 20حامد کرزی واشرف غنی احمدزی وسایر همتباران ایشان در فرآیند  

طالبان   گروه  دولتی  امکانات  از  بااستفاده  و  دادند  هم  به  اخیردست  سال 

خودرا   کننده  همتبار  نیروی سرکوب  منحیث یک  و  کردند  باردیگرمسلح 

  . علیه مردمان بومی این کشوربکارگرفتند

هم   که  شدند  موفق  مزورانه  سیاست  یک  چنین  باپیشبرد  پشتون  رهبران 

رهبری دولت را در دست داشته باشند وهم رهبری گویا ؟ مخالفین مسلح  

  . ضد دولت را

پشتونی  سال اخیر گروه طا   16همین شد که در   تبار ورژیم  پشتون  لبان 

کابل شبیه دوروی یک سکه در همه امور باهم مشترک کارمی نمایند .  

ودولت پشتونی کرزی واحمدزی بااستفاده ازاین امکانات توانستند بصورت 

همه جانبه سیاست پشتونیزه سازی نظام وقتل عام مردم را بی هراس به  

ه صدها  آن  براثر  که  قراردهند.  اجرا  راقربانی  منصه  بیگناه  زارانسان 

  .سیاست پشتونیزه سازی حاکمیت تک قومی خویش ساختند

رژیم   برای سرنگونی  پیش  سال  بیست  آمریکا  که  دارند  هنوزبیاد  مردم 

طالبان به کشور ما لشکرکشید واکنون می خواهد که این گروه بی فضیلت  

وش وگُربه  را بار دیگر به اریکه قدرت برساند. به یقین که ماهیت بازی م

  .آمریکائیان حتا به کودکان کشورما قابل فهم است
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  512کج بنشین وراست بگو                                                
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درصد  28آمریکا باید بداند که در کشور ما خراسان ــ افغانستان افزون بر

در صد شهروندان سه قوم بزرگ دیگری ازجمله   72شهروندان پشتون ،  

ره ها وترکتباران زندگی دارند . بدین میزان ، سهم  تاجیکان ، هــــــزا :

برابر ساکن کشورما در قدرت وحاکمیت دولتی   باهم  عادالنه چهارملیت 

بایست بربنیاد کمیت نفوس هرکدام آن ها تعریف گردد. تخلف ازین اسلوب  

  .خیانت بزرگ به حق مردم این کشور است

زمین جریان دارد ،  سال پیش بدین سودراین سر  270ودلیل جنگی که از  

این جنگ برنامه ریزی شدۀ رهبران پشتونها بابت استقرار وتداوم حاکمیت  

در صد مردمان غیر پشتون این   72سیاسی تک قومی آنها ــ علیه همین  

  .سرزمین می باشد

سال اخیر بار دوم است که رژیم تک محور   40مرحله دوم ــ در جریان  

کرزی واشرف غنی احمدزی افزون    پشتونی ،این مرتبه به رهبری حامد

براینکه از پشتیبانی مستقیم وهمه جانبه آمریکا وشرکایش برخوردار بوده  

، اما بازهم در مهلکه فروریزی قرار گرفته است. جای بسا تأسف ودرد  

است که این رژیم قوم گرا درمدت بیست سالی که گذشت بجزتولید جنگ  

  . ا به ارمغان نیاوردوجنایت ، کُشت وخون ، دیگر هیچ چیزی ر

شاید که آمریکا ازپشتیبانی مستقیم خویش از چنین یک رژیم غیر مشروع 

ومفسد تک قومی خجالت بکشد. از دیدگاه ما ! دست آورد شرم آورحاکمیت  

سیاسی پشتونها دراین برهه ، همچولکه ای ننگی ست برپیشانی دموکراسی  

 . آمریکا ویارانش
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میالدی برای    2009ناکارایی وزوال حاکمیت سیاسی پشتونها از سالهای  

میالدی به    2018مردم محسوس بود . اما حاکمان پشتون وآمریکایها در

برنام بی  بردند.  پوسیدگی ،  پی  پیر و درمانده  این حاکمیت  ه گی وزوال 

ازین سبب همه رهبران داخل وخارج پشتون بار دیگر همبسته شدند ویکجا  

 برای نجات واستمرار 

حاکمیت سیاسی نیاکان شان دست بکارگردیدند . ودرهرکجای دنیا که دارند  

ات  کارمشترک البی گری راآغاز کردند ، ودر این زمینه یک سلسله توافق

مبنی   وپاکستان  سعودی  عربستان   ، انگلستان   ، آمریکا  با  هم  را  پنهانی 

برآوردن طالبان در ساختار حاکمیت سیاسی وتقویه رژیم پشتونی به امضا  

  . رسانیدند 

: زلمی خلیلزاد ، حامد کرزی،گلبدین   بوده است که  برنامه  بربنیاد چنین 

هبران طالبان همه از  حکمتیار، اشرف غنی احمد زی ، عبدهللا عبدهللا ور

بنفع   دروغین  سیاسی  مختلف  های  درنقش  وهرکدام  پشتون  تبار  یک 

 . استقراردوباره حاکمیت سیاسی بیمارپشتونها کاررا پیشبردند

ونتایج کار دوساله پشت پرده این رهبران پشتون منتج به این قرار شد که  

ای حاکمیت  طالب پشتون تبار که دربند زندانه  5500درگام نخست زیاده از  

کابل قرار داشتند و قاتل ده ها هزارفرزندان این سرزمین بودند بدون فیصله  

  .دادگاه ، همه را با انعام پول وکاال از بند رها نمایند

گام مشترک دومی اقدام رهبران پشتون وآمریکا برای تشکیل یک حکومت  

 یت  جدید معجونی ازرهبران گروه طالبان ورهبران پشتون درقدرت وحاکم
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دولتی کابل می باشد . این نمایشنامه تکراری بیست سال پیش با حکومت  

عبوری وانتقالی و انتخابی ریاکارانۀ حامد کرزی واشرف غنی احمدزی  

  . بنمایش گذاشته شد که سرانجام مردم وکشور ما را به تباهی کشانید

ـ افغانستان  آمریکا با  ید به خواست وآرمان واراده مقدس شهروندان خراسانـ 

وخائین   نشانده  دست  های  رژیم  از  ما  مردم  زیرا  شود.  قایل  احترام 

وخاکفروش خسته شده اند. ویک نظام منتخب ، مشروع ومردمساالر که 

وقوه   اجرائیه  قوه   ، مقننه  قوه  استقاللیت   ، حقوق شهروندی  تعادل  درآن 

سنگی زن ومرد ، نهادینه سازی آزادی وصلح وامنیت شامل  قضائیه ، هم

  .باشد ، می خواهند

ازبیست سال ایجاد حکومت مصلحتی وغیر مشروع  آمریکا  اگرباشد که 

پشتونی درکابل شرمزده وپشیمان نیست . واین بارهم بگونه ای فشار آمیز  

  . بخواهد حکومت مصلحتی دیگری را بوجود آورد

شیم که به هیچ وجه ، حکومتی را که براساس انتخابات  ما پارسیان گفته با

آزاد وسری ودموکراتیک که مشروعیت خودرا از آرای مردم برنگرفته  

  . باشد ، نمی پذیریم 

قابل تذکرمی دانیم که هرنوع حکومت مصلحتی دست نشانده وغیرمشروع 

  .دیگری که برهبری پشتونها سرکار آید بگونه قطعی آنرا قبول نداریم 
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تأمین واقعی    ، ایجاد یک دولت مستقل مبتنی برآراء  مردم  خواست ما : 

صلح ، امنیت وآزادی ، ایجاد زیرساخت های همبستگی ملیت های ساکن  

لکیت برزمین وحق متعادل مشارکت در حاکمیت  کشور ، حق متعادل م

سیاسی ، استقرار نظام پارلمانی واستقاللیت قوای سه گانه دردولت ، ایمنی  

انتخاب   حق  وآزادی  امور  درهمه  شهروند  انسان  وسعادت  خوشبختی 

 . وغیره می باشد ...واحترام به اعالمیه حقوق بشر
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 برخی ازنخبگان مشهوراجداد تاجیکان  ــ  دهمقسمت  

 ( الدییم  2021اپـریل ) وپارسها درجهان                
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، مکانی را در شانزه لیزه پاریس ،    2021مارچ    27کشورفرانسه بتاریخ  

به افتخار احمدشاه مسعود نامگذاری کرد . که درمراسم افتتاحیه آن ، خانم  

  : آن ایدالگو ، شهردار پاریس چنین گفت

ای همیشه در یادها به عنوان  فرمانده مسعود، قهرمان جهاد افغانستان، بر "

  ".اندیشی خواهد ماندقهرمان آزادی و مبارزه علیه تاریک  

که با نامگذاری این مکان به نام فرمانده   : خانم آن ایدالگو به ادامه فرمودند

او به عنوان " مبارز جهانی  احمدشاه مسعود در خیابان از  پاریس،  های 

 ".کنیمبرای آزادی و حقوق زنان تجلیل می 

این رویکرد سیاسی افتخارآمیزدولت فرانسه ، برای کشور ومردم خراسان  

ــ افغانستان ، سبب فخر وسرافرازی می باشد . اما باتأسف که اندکی از  

افراد وگروهک های قومی علیه این اقدام سیاسی فرانسه مبنی برنامگذاری  

  .اشتند خیابانی به نام احمد شاه مسعود ، مخالفت شدید خودرا ابراز د

بدین فراخور، جهت روشنگری ذهنیت شماری ازین گروه کهای قومی و  

چندی از افراد خشک اندیش ، کم مایه و ناآگاه از تاریخ پرافتخارچندین  

هزارساله نیاکان تاجیکان ! الزم دانستیم که تا کارنامه های عقالنی ، انسانی  

دانشمندان ،  ، از قهرمانان وفرمانروایان  فیلسوفان ونوابغ    وعلمی برخی 

تاجیکان ایرانی نژاد راکه بااندیشه های دانشورانه خویش درعرصه ملی 

وبین المللی مقام شامخ وارزشمندی را کسب کرده اند ، با ایجاز کامل به  

  .معرفی گیریم 
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یکی از     (سال پیشتر از امروزمی زیست    5700اول ــ تهمورث )حدود  

پادشاهان پیشدادیان بلخ باستان )اجداد تاجیکان ، پارسها وکُردها ( اولین  

شاه عادل دادگر وپاسدارندۀ حق درجهان آنروز بشریت بوده است. به نسبت  

وادای   داشت شهرت  دادگستری  که وی  ای  شناسی  انسانی وحق  رسالت 

جهانی کسب نمود . بدین مناسبت است که نقش برجسته تهمورث شاه در  

کتابخانۀ ملی کنگره آمریکا بمثابه اولین دادگر در جهان ، کارگزاری شده  

  .و قرار دارد

ازامروزمی   پیشتر  سال  هزاروششصد  ازسه  زیاده  )که  زرتشت  ــ  دوم 

بقول   .روبازسازدینی ، فیلسوف وشاعر تاجیک ایرانی بودیک رهب  زیست (

زرتشت را نخستین فیلسوف شناخته شده جهان   " :دانشنامه فلسفه آکسفورد  

  .داندمی

آنچه که زرتشت مطرح کرد : پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک ،  

وادیان   یونانی  فالسفه  های  اندیشه  مانند   ، وادیان  فلسفی  های  برمکتب 

یهودیت ، مسیحیت واسالم ( اثر گستردۀ گذاشت. فلسفه زرتشت   )هیمی  ابرا

  " . اخالقی وخرد ورزانه است

دانشمندانی مانند گراردو نیولی ادیان شناس ایتالیایی و باستان شناس ژاپانی  

تاکوروآداچی بدین اندیشه اند که زرتشت کسی بود که با تبلیغ یکتاپرستی  

م ایرانی گذاشت ، مطابق گفته آئوکی تاکه شی  تأثیر شگرفی باالی ادیان قدی

دانشگاه شیزوئوکا درژاپن تنها هدف پرستش وعبادت   " : استاد  زرتشت 

  . " خود را اهورامزدا )خدای پاک( قرار داد
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زرتشت است که  بسبب اهمیت وارزش جهانی اندیشه های فلسفی واخالقی  

دیوارساختمان    1896ازسال   برفراز  وی  بزرگ  تندیس  تاکنون  میالدی 

شاخه یکم استینافی دادگاه عالی ایالت نیورک آمریکا ایستاده است. همچنان  

تندیس شگفت انگیز زرتشت در بنایی مربوط به دانشگاه شیکاگونقش شده  

کتاب نویس  دست  نسخه  در  زرتشت  از  تصویرخیالی   Clavis » است. 

Artis »  18آلمان قرن . 

  "زرتشت می گوید : " راه درجهان یکی است وآن راه راستی است 

پس از زرتشت ، چنین سخن کامل وباارزش وپاکیزه را ، درتاریخ بشریت  

کسی نتوانسته بگوید . وهمچنان درهیچ آئین واندیشه ای هم چنین چیزی  

باشد ، تنها بیانی پیرامون  گفته نشده است. اگرکدام سخن نغزی هم گفته شده  

  .ماهیت این سخن بوده است ونه مغزسخن 

  سوم ــ کوروش کبیرجد بزرگ ایرانی ها ) تاجیکان ، پارسها وکوردها (

( هخامنشی  شاهنشاه  مساحت    530ــ    559نخستین  که  میالد(  از  قبل 

 . میلیون کیلومتر مربع بود 8فرمانروایی سیاسی وی زیاده از 

  : ور دو گوبینو خاورشناس ، شاعرو مورخ فرانسویبقول کُـنت آرت

وی خالق نخستین   . شاهنشاهی کوروش هیچگاه در جهان مانندی نداشت

وبزرگترین جامعه چند فرهنگی در تاریخ بشریت بود که بااحترام وحرمت  

گذاشتی به نجابت وکرامت انسانی وساختار نظامی که بربنیاد تعادل حقوق  

  . رمانروایی می کردشهروندی استوار بود ف
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او به راستی یک مسیح بود. اسکندرمقدونی و ژولیوس سزارو کوروش 

  . بزرگ که سه مرد اول جهان در تاریخ بشیریت شده اند 

دارد آنها قرار  "   .مگرکوروش بزرگ در صدر  او را  تورات  مردی که 

و یهودیان " وی را   "قانونگذار " و " ن او را " سرورو یونانیا " مسیح

  . منجی " خود می نامند

و دوستان و دشمنان ، به بزرگمنشی و آزادگی او شهادت داده اند : صاحب  

نخستین منشور حقوق بشردر دنیا ، آزاد کنندۀ یهودیان وسایرستمدیدگان از  

دین ، زبان وفرهنگ  بند اسارت در بابل ، واگذار کننده آزادی در انتخاب  

نظام همبسته   برهمه شهروندان سراسر شاهنشاهی هخامنشی واساسگذار 

: کوروش   وایاالت  استانها  تمام  مختاری  خود  های  بنمایه  بر  فدرال  شبه 

  .بزرگ جد اعلی تاجیکان و پارسها وکُردها ست

وجود برقراری فوتو ها ، نقش چهره ها وتندیسهای وی دراکثرکشور های  

  .شهرت جهانی وی را به اثبات می رساند قاره ها 

بگونه نمونه : ــ یک تندیس هخامنشی الهام گرفته ازسنگ نگاره مردبالدار  

پاسارگاد همراه با منشور حقوق بشر کوروش کبیر به زبان انگلیسی در  

  .پارک المپیک سیدنی آسترلیا کارگزاری شده وپرتوافشانی می کند

دوصدوچهل ویکمین سالگرد استقالل آمریکا ، از تندیس  ــ همزمان با جشن  

میلیون دالری منشور حقوق بشرکوروش در شهر لس آنجلس ایالت    2.2

  .کالیفورنیا آمریکا رونمایی شد
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تاجیک ایرانی فیلسوف ، شاعر ،   میالدی (  274ــ    216چهارم ــ مانی )  

نویسنده ، نگارگر وپیام آور آئین مانوی است. اندیشه های عرفانی مانوی  

ریشه درآئین گنوسی دارد وخود آگاهی وخرد یکی از اساسی ترین رکن 

ر مانی عبارت از : ارژنگ ، انجیل زند ، گنج زندگان  آئین مانوی است. آثا

  . ، رازان ، شاپورگان وغیره اند 

شهر   است.  موجود  پاریس  ملی  کتابخانۀ  در  مانی  چهرۀ  از  ای  نمونه 

اولدنبورگ آلمان از مانی تصویری را ارائه کرده که بیش از هفتاد سال  

در تورفان   است که نگهداری می شود. ومانی را قسمی نشان می دهد که

  .شهری در سین کیانگ چین مجسم شده است

گان   ازنویسنده  هایی  نوشته  ها  مانوی  مورد  در  تاریخی  ُمتون  مهمترین 

 Acta » مسیحی مانند : تیتوس بُسترایی وسنت اگوستین ورساله موسوم به

Archelai» صد ها   . ودعاهای استغفاربه زبانهای یونانی والتین می باشد

گر داخلی وخارجی در سراسر جهان در مورد مانی وآئین  دانشمند وپژوهش

وفلسفه وی تحقیقات گسترده انجام داده اند که شهرت جهانی وی را تسجیل  

  .می نماید ، ولی اینجا نیازی به شرح آن نیست

 : مزدک  ــ  اصالحگر    پنجم  و  خیراندیش  رهبر  یک   ، ایرانی  تاجیک 

 531ــ    488هی قباد یکم )اجتماعی وکنشگرمذهبی بود که دردوره شاهنشا

  . میالدی درگذشت 529( بیستمین پادشاه ساسانی زندگی می کرد ودر 

ـ آئین خود را اساس گذاشت و به تبلیغ وترویج   مزدک به تأسی از آئین مانیـ 

سراسر   در  مزدکیان  جنبش  به  وی  های  انیدشه  وباالخره  پرداخت،  آن 

 تبدیل گردید .   ( شاهنشاهی ساسانیان )اجداد تاجیکان وپارسها  
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دارد و   برتری  بر ظلمت  بود که نور  این عقیده  بر  آیین خود  مزدک در 

سرانجام یزدان که نوروروشنایی است بر اهریمن تاریکی وظلمت پیروز 

خواهد شد. از نظر مزدک بدی ها به علت نبود مساوات در میان مردم 

  . وجود می آیند و بنابراین اهورامزدا یا خدای یکتا اینها را دوست نداردب

در مورد منش مزدک مورخان وی را مرد دانا ، دانش پژوه وپرهیزگار ،  

مدبر وانسان گرا دانسته اند. مزدک در آئین خود انسان را به تهذیب نفس  

بایست در   ،  فرامی خواند . وتأکید می ورزد که همه  برابری وبرادری 

 .شادی وصلح وصفا زندگی کنند

آئین مزدک درعرصه بین المللی ازشهرت جهانی برخوردار است . بویژه  

اوجگیری سوسیالیسم در اروپا دلبستگی وتمایل به تاریخ جنبش مزدکیان  

که ) 20رادر سده  میالدی(  1930ــ  1836میالدی برانگیخت . تئودورنُلد 

خا ترین  ازبرجسته  علمی  یکی  تحقیقات   ، پژوه  وقرآن  آلمانی  ورشناسان 

وسازمان یافته رادر مورد مزدک وآئین وی از منابع یونانی ، سریانی ،  

این  تاریخ  تاریخی را در خصوص  آورد و وحقایق  عربی وفارسی گرد 

  .وآموزش وی اساسی برای همه پژوهشهای پسین گردید .جنبش بیان کرد

تاجیک ایرانی    میالدی (   755ــ    718ی )ششم ــ سپهساالرابومسلم خراسان

فرمانده ارتشی ورهبر جنبش سیاه جامگان آزادی خواه برای خودفرمانی  

ملی خراسان  ایران زمین بود . که با رزمایش میهن پرستانه خویش توانست  

حاکمیت تازی های اموی خشک اندیش رابراندازد ودولت عباسیان عرب 

ی شاهنشاهی خراسان بزرگ را بدست  را اساس گذارد . وخود فرمانروای

 . گرفت
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منصور خلیفه عباسی عرب ، که ازقدرت مردمی ، توانمندی ، موقعیت  

وحس میهن دوستی وآزادی خواهی ابومسلم خراسانی در هراس افتاده بود  

باترفندی اورا بسوی مداین دربار خالفت عباسی به بغداد کشاند ودر سال  

  . ندقمری وی را بقتل رسا 137

تندیس    ، ایرانی  تاجیک  پاکیزه وآزادی خواه  جهت گرامیداشت از فرزند 

  .ابومسلم خراسانی درپارک ملت ، درمشهد ایران برگزاری شده است

( ابوحنیفه  اعظم  امام  ــ  فقیه    میالدی(  767ــ    699هفتم  ایرانی  تاجیک 

ومتکلم اساس گذار وپیشوای مذهب حنفی درسراسر جهان است که نزدیک  

  . ه یک میلیارد انسان پیرو داردب

های   اندیشه   ، هندی  مسلمان  متفکر  و  دانشمند  مودودی،  ابوالعال  بقول 

ابوحنیفه درباب دولت ودولتداری چنین می گوید : در آموزه ها وباورهای  

 .امام اعظم » آزادی بیان « مقام ارزندۀ را احراز می کند

: در کتاب آقای مودودی  براساس پژوهشهای دانشمند مودودی هندوستانی  

نگرش ابوحنیفه در مورد جدایی قوه قضائیه ) داد گستر( از مجریه )هیئت  

 : وزیران ( آمده است 

اگر هدف این است که عدالت رعایت شود، قوه قضائیه باید از قوه مجریه   "

  ".مجزا )جدا( باشد

قرن وبیست سال و اندی ،   13جای بسا فخر است که پس ازسپری شدن  

یشه پاک وانسانی امام اعظم ابوحنیفه در مورد دولتداری ونظام مردمی  اند

  .، امروز توانسته ستون اساسی دموکراسی غرب را تشکلیل بدهد
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در   مردم  حق  به   " ستمکار  برابرحکومت  در  نافرمانی  "مساله  باب  در 

ابوحنیفه اشاره   دیدگاه  از  اعتراض علیه فرمانروایان و سروران ستمگر 

جامعه های دموکراتیک امروز نیز بخشی از حقوق مردم  شده است که در 

  .محسوب می شود

ــ در فقه امام اعظم ابوحنیفه : حقوق زنان و مردان مساوی وهم مشابه اند  

. در زیر به برخی ازحقوق بسیار مهم حیاتی زنان در مذهب ابوحنیفه را  

  . در مقایسه با بقیه مذاهب اسالمی مورد بررسی قرار می دهیم

سالگی    18سالگی ودر پسران    17ـ سن بلوغ نزد ابوحنیفه دردوشیزگان  ـ

قبول شده است . اما بقیه مذاهب اسالمی می گویند : سن بلوغ در دوشیزگان 

 . سالگی است 15سالگی ودرپسران  9

ــ عقد نکاح وایجاب وقبول یک دخترپس از سن بلوغ باهرکسی خواست ،  

و اذن  پدریا  اجازه  است.  اعظم  جایزودرست  امام  نیست.  درآن شرط  لی 

انتخاب آزادی  حق   « راهکارخود  دراین  زندگی   « ابوحنیفه  همسررادر 

  . خانوادگی وجامعه ، ضمانت حقوقی می نماید 

ــ در مذهب حنفی زن می تواند قاضی باشد ولی بقیه مذاهب قائل به این  

 .حق برای زن نیستند

قول شوهرش ارث می برد ــ در مذهب حنفی زن از اموال منقول و غیر من

ولی در مذهب جعفـــــــری ) امام جعفرصادق ــ شیعه اثنی عشری ( زن 

 .فقط از اموال منقول شوهرش ارث می برد

ــ پرستاری ونگهداری فرزندان در فقه امام ابوحنیفه و مذهب حنفی تا قبل  

از سن رشد، حق مادراست. ولی در فقه بقیه مذاهب حق پرستاری فرزندان  

  .پدرداده شده است به
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ــ وهمچنان نماز خواندن به زبان فارسی درنزد امام اعظم ابوحنیفه جایز  

 . است . ولی نزد سایرامامان مذاهب مجاز نیست 

میالدی ( خلیفه مسلمین ، ابوحنیفه امام اعظم    775ــ    754منصور عباسی )

داد فراخواند و به دلیلی که دقیقاً روشن نیست، به حبس افکند وبه  را به بغ

  . دلیل نامعلومی وی درزندان خلیفه عرب در گذشت

تاجیک ایرانی ریاضیدان    میالدی (  850ــ    780هشتم ــ محمد خوارزمی )  

پدر    ، چیزدان  وهمه  جغرافیدان   ، مورخ   ، فیلسوف   ، شناس  ستاره   ،

 .شده است الجبردرسراسر جهان شناخته 

محمد خوارزمی علمی را برای نخستین بار ساختار بندی و گردآوری کرد 

وخود آن را بنام » الجبر و المقابله « نامید ، دانشی که تمام قواعد وزیرمایه  

دانش ریاضی همان است که   . واین  بنمایش گذاشت  های علم واقعی را 

  .کننداروپاییان آنرا به »ساینس« تعبیر می 

ارزمی موفق شد که با این دانش بلند » جبر ومقابله « خویش ،  محمد خو

همه معادالت درجه دوم زمان خود راحل وراه را برای حل معادالت درجه  

  .باالتر به اخالف خود هموار کند

  ، : الجمع والتفریق  تألیف کرده است  خوارزمی سه کتاب را درریاضی 

  . الجبر والمقابله ، حساب العدد الهندی 

رزمی کتابهای درهیئت ، نجوم وجغرافیا نوشته : زیج السندهند ، کتاب  خوا

صورت االرض ، ودوکتاب راجع به اسطرالب )برای اندازه گیری ارتفاع  

 . « ستارگان ( یکی » عمل اسطرالب « ودیگری » العمل باال سطرالب
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در فرآیند زمان بسیاری ازرویکرد های دانش ریاضی محمد خوارزمی از  

متون یونانی وعربی به التین ترجمه شده که سبب رشد ریاضی در قرون 

  .استمیانه اروپا گردیده 

( مایول  وپژوهشگرفرانسوی    1944ــ    1861اریستید  دانشمند   ) میالدی 

 : درباره خوارزمی می گوید 

توان انکار کرد و آن این است که  یک موضوع تاریخی را امروزه نمی "

محمد بن موسی خوارزمی، معلم واقعی ملل اروپایی جدید در علم جبر بوده  

  ".است

یالدی ( پژوهشگر آمریکایی درکتاب  م  1956ــ    1884جورج سارتُن )  

خوارزمی    "  : است  آورده  برتاریخ علم «  مقدمه  نام »  به  خود  مشهور 

ی  دان عصر خود، و در صورت در نظر گرفته شدن همهبزرگترین ریاضی

  " .آیدی اعصار به شمار می دانان همهجوانب، یکی از بزرگترین ریاضی 

ان آنالیز یا جبر به صورت  جدا از  سارتُن ، خوارزمی را یکی از بنیانگذار

 هندسه دانسته است،  

ی اول و دوم را در بر  زیرا کتاب جبر و مقابله حل آنالیزی معادالت درجه 

ی اول قرن نهم میالدی را عصر خوارزمی  دارد. سارتن به همین جهت نیمه 

  .ساخته است  نامیده و فصلی از کتاب خود را به نام او مزیّن 

)گوستاوهای ویدمان  پژوهشگرمشهور    1899ــ    1826نریش   ) میالدی 

  . آلمانی خوارزمی را یک نابغه و دارای شخصیت علمی ممتاز خوانده است
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سال   در  که  است  یادآوری  و    1983قابل  هزار  مناسبت  به  میالدی، 

برگه   260ای به زبان روسی در  امه دوصدمین سالگرد تولد خوارزمی یادن

یونسکو منتشر شده    16و شامل   به همت کمیسیون ملی  مقاله در مسکو 

 .است

ــ تندیس خوارزمی در دانشکدۀ ریاضی دانشگاه امیر کبیر در تهران قرار  

  .دارد

  .ــ دهاهنه خوارزمی بر برآمدگی کره ماه به افتخاروی نام گذاری شده است

تمبر   مناسبت  ــ  به  بود  یاد   ) خوارزمی   1200)مهرپُستی  تولد  سالگرد 

  .میالدی در اتحاد شوروی منتشر گردید 1983درسال 

تاجیک ایرانی نویسندۀ کتاب    میالدی(  870ــ    810نهم ــ محمد بخاری )

صحیح بخاری ، یکی از باارزشترین کتاب حدیث ویکی از منابع گرانمایه  

  .از نظر اهل سنت در سراسر جهان است  وباحیثیت ، پس از قرآن کریم

بخاری   امام  وکرامت  معرفت   ، وبینش  سیرت   ، وسلوک  سیر   ، زندگی 

  ، اندیشه  زیرا   . گرفت  بتشریح  مجرد  جملهٔ  چند  در  نمیتوان  را  بزرگ 

راه   فرا  در   ، نوری  مانند  ایرانی  تاجیک  پاکیزه  فرزند  وآگاهی  معرفت 

دین   وجماعت  سنت  اهل  راه  ،  رهروان  است  درشعایش  پیوسته  اسالم 

فرزندی كه جهان غرق شهرت علمی وزهد او بوده ونام مبارکش با حدیث  

 . وسنت در آمیخته است

سالگی اززادگاهش بخارا ، به مکه مسافرت نمود    16محمد بخاری درسن  

ودرآنجا به تحصیالت علم حدیث پرداخت، سپس به هدف تکمیل آموزش  

  . شورهای آسیایی اسالمی سفرنمودوپژوهش خویش به مصروسایر ک
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صد   شش   ، تحقیقش  حاصل  برگشت  زادگاهش  به  که  هنگامی 

بخاری بزرگ ازجمع این   .( حدیث بود که باخود آورده بود600000هزار)

( حدیث  7275کمیت زیاد احادیث ، تنها هفت هزار ودوصد وهفتاد وپنج )

را باارزش ودارندۀ اعتبار دانسته ودرتألیف اثر مشهور وشناخته شده اش  

بخاری بخاری « مدت   « » صحصح  تألیف کتاب » صحیح   ، داد  جای 

 . شانزده سال را دربرگرفته است

میالدی    1473ــ    1394به نسبت اهمیت این دانشنامه دینی ، حجرعسقالنی )

از علمای بزرگ حدیث  ، یکی  دانشمند مصری  ، مهمترین    (  وفقه سنی 

، که   نوشته  بخاری « در مورد  الباری صحیح  فتح  نام »  شروحی زیر 

  .درجهان اسالم ازارزش ویژه ای برخورداراست

تمام علما بر صحت و   " : کثیر در » البدایه والنهایه « می نویسد ــ ابن  

  " .قبول احادیث بخاری اتفاق نظر دارند

" گفته است : " صحیح بخاری اجّل کتب    ــ امام ذهبی در" تاریخ اسالم 

  . " کالم هللا استاسالمی و برترین آنها بعد از  

آثار   صاحب   ) بخاری  )صحیح  مشهورش  برکتاب  افزون  بخاری  محمد 

  : معتبری دیگری نیز می باشد. وعبارت اند از

التاریخ الصغیر ، خلق أفعال العباد ، رفع الیدین فی الصاله ، برالوالدین ،  

التفسیر الکبیر ، الجامع الکبیر ، کتاب  ال جامع الصحیح ، األدب المفرد ، 

الهبه ، کتاب أسامی الصحابه ، المسند الکبیر ، کتاب الضعفاء الکبیر ، کتاب  

کتاب    ، الفقهاء  سنن  کتاب   ، المبسوط  کتاب   ، الوحدان  کتاب   ، االشربه 

تابعین ، کتاب  الضعفاء الصغیر ، کتاب الکنی ، کتاب قضایا الصحابه و ال

  . العلل ، کتاب الفوائد 
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امام بخاری درفرآیند زندگی پژوهشی اش درکشورهای عربی زبان بویژه  

، که   نموده است  تربیت  به جامعه اسالمی  بسیاری را  دانشجویان  عراق 

  : باایجازاسم برخی از آنها را متذکرمی شویم 

سالم البیکندی ، محمد بن   عبدهللا بن جعفر المسندی، محمد بن : ــ ازبخارا 

 .و محمد بن عروهیوسف  

 یحیی بن بشر، مکی بن ابراهیم، قتیبه بن سعید بغالنی،   : ــ از استان بلخ

ــ ازشهر بغداد : محمد بن عیسی، سریج بن نعمان ، عفان، علی بن مدینی  

 .و احمدبن حنبل

  . ابوعبدالرحمن المقرئ حسان بن حسان البصری و  ــ ازشهرمکه:  

 .ــ از بصره : ابوعاصم النبیل، انصاری

 .کوفه : عبیدهللا بن موسی و ابونعیمــ از  

 .ابومسهر و محمد بن یوسف فریابی :ــ از شام 

 . آدمــ از عسقالن :  

 .ابوالیمان :ــ در حمص 

میالدی (   1071ــ   1002دانشمند ونویسنده تاریخ بغداد ، خطیب بغدادی )

های  دانشجوی بخاری نقل کرده که گفته است: افراد حلقه  « ز » امام فربریا

احادیث   نفر  استماع  هزار  هفتاد  بودند،  من  درس  هم  که  بخاری  صحیح 

 بودند. 

از گفتاربخاری است : " امیدوارم زمانی به سوی خداوند برمیگردم غیبت  

  " انسانی را نکرده باشم 
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تاجیک ایرانی شاعر وموسیقی  میالدی(    940ــ    858ــ رودکی بزرگ ) 10

دان ، پدر شعر وادبیات زبان فارسی واستاد شاعران جهان ، نویسندۀ نظم  

  .کتاب کلیله ودمنه ومثنوی سنباد نامه است

رودکی به عنوان پدر شعرقدیم فارسی از جایگاه ممتازی در حوزه تمدنی  

ره کهن وجهان برخوردار است. استعداد خدا داد ، آموزش ومعرفت ادبی  قا

وسروده های عمیق تعلیمی وغنایی وی بنمایه معنویی بود که ، اساسی را  

  . برای پیدایی بزرگان اخالفش بوجود آورد

به پاس گرامی داشت ارزشهای علمی و ادبی رودکی می باشد که همواره  

هانی مجالس پاسداشت و باز شناسی آموزش  ازجانب کشور ها ونهاد های ج

  . و معرفت ادبی و شعری وی مورد ارزیابی وتمجید قرار می گیرد

میالدی به میزبانی سازمان ملل   2008در یکی از این مجالس که در سال 

متحد ٔ برگزار شده بود ، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره  

فکری رودکی از انسان ، دوستی وعشق  شاعری وفهم عمیق رویکرد های  

فرهنگی  علمی  سرشناسان  از  زیادی  جمع  داشت  حضور  در  زندگی  به 

جهان، نمایندگان یونسکو و سفیران کشورهای مختلف جهان گفت : " اشعار  

رودکی میتواند مبنای همبستگی جهانی قرار بگیرد چرا که رودکی شاعر 

 ." خوبیها وعدالت بود 

رقندی که در کتاب » شعرالعجم « شبلی نعمانی  بقول رشیدی شاعر سم

  :محفوظ مانده در مورد کثرت اشعاررودکی چنین می نویسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  531                       کج بنشین وراست بگو                             

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گرسری یابد به عالم کس به نیکو شاعری ، رودکی را بر سر آن شاعران  

 .زیبد سری

شعر او را بر شمردم سیزده ره صد هزار ، هم فزون آید اگر چــــونان که  

 .باید بشمری

بنا برقول رشیدی سمرقندی کمیت سروده های رودکی » سیزده ره صد  

  . زار « یعنی بیشتر از یک میلیون بیت یا مصراع بوده استه

در شعر رودکی قوه تخیل ، تشبیه و نزدیکی معانی به طبیعت ووصف آن  

، روح طرب و شادی ، شباهت ، نازک بینی ، پاکی و نیک کرداری ،  

دشواری حیات ، بیداری ضمیر ، اندازۀ قربت ومهر ، بیان پیوند آزادگی  

قی شرف ، عشق و موقعیت لذتی آن در زندگی ، شفافیت  با سجایای اخال

عشق و محبت ، دوستی وهمزیستی ، شناخت کرامت ذاتی انسان ، قضا  

ودائره ای تکرارتألم و درد ، مجادله نو وکهنه ، خوش زیستی و همزیستی  

، مقاومت و استقامت ، گذشت ، قناعت و اقبال ، عالم امکان ، متاع فاقد  

ه ها مقوالت بکر دیگر ، بازتاب روشن یافته است . که  ارزش ، نیستی و د

در روند کمالش سنگپایه معنوی ادب و فرهنگ مشترک نیاکان و جهان را 

  . تشکیل میدهد

ریچارد فرای شرق شناس وایران شناس برجسته آمریکایی واستاد دانشگاه  

هارورد به این اندیشه است که: " رودکی در تغییر خط از خط پهلوی به  

وشعر فارسی را از پیروی   شعر عربی   " .خط فارسی نقش داشته است

 .جدا ساخت 
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ــ در ستاره شناسی ، یکی از دهانه های برخوردی سیارۀ تیربنام پدر شعر  

  .فارسی » دهانه رودکی « نامیده شده است

لایر پُست ایران ، بمناسبت گرامیداشت از هزاروصدمین سال    5ــ تمبر  

  . زادروز رودکی در ایران

شهردوشنبه وشهراستروشن تاجیکستان کارگزاری شده    ــ تندیس رودکی در

  .قرار دارد

تاجیک ایرانی ، دانشمند    میالدی (  934ــ    872یازدهم ــ زکریای رازی )

که   است  کسی  اولین   ، چیزدان  وهمه  دان  شیمی   ، فیلسوف   ، پزشک   ،

استحاالت شیمیایی و تجربه وآزمایش را وارد طب کرده است. دانشمندان  

ی از بزرگترین کیمیادان جهان می دانند ، و وی را کاشف  رازی را یک

الکل ، جوهرگوگرد )اسید سولفوریک( و نفت سفید وبرخی از اسید های  

 .دیگر دانسته اند

زکریای رازی از دید گاه جهان بینی اش در صف بزرگترین فرزانه گان 

بقول میر   اندیش جهان مقام ارزشمند خودرا جاویدانه ساخته است.  خرد 

پوزیتیویسم پیشوای  رامیتوان  رازی  ایرانی  دانشمند   فطروس 
(positivism)   سال قبل از بیکن    692دانست ، او نخستین کسی بود که

  .میالدی ( به اهمیت تجربه ومشاهده در علوم پی برد 1626ــ  1561)

رازی در کتاب » القول فی الزمان والمکان « می گوید : " عقل نمی پذیرد  

 ان آن ، ناگهان بدون اینکه سابقاً ماده یا مکان موجود باشد  که ماده ومک
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بوجود آید چون همیشه هرچیز از چیز دیگری بوجود می آید وابداع )خلق(  

می  را  رازی   "  . است  برجسته   ناممکن  و  توان  خردگرایی  چهره  ترین 

 .گرایی در فرهنگ تاجیکان ایرانی نامیدتجربه 

ت 27 دان  شیمی  داشت زکریای رازی  گرامی  ایرانی  اگست روز  اجیک 

 .وروز داروسازی نامگذاری شده است 

میالدی ( شیمی دان ومورخ    1956ــ    1884جورج الفرید لیون سارتون )

آمریکایی درکتاب » تاریخ علم « خود عنوانی را بنام عصرزکریای رازی  

رازی بزرگـترین پزشک بالیـنی حوزه   .میالدی( نامیده است  925ــ    865)

 یانه ، فـیزیکدان ،عـالم شیمی وفیلسوف صاحبتمدنی آسیا درقـرون م

 .استـقالل فکر است

ندیم در کتاب  نامهٔ دهخدا نقل است که : ابن  درمورد آثار رازی در لغت 

تعداد آثار رازی را یک نوشته است.  صدوشصت»فهرست« خود  وهفت 

  : مگر ابوریحان بیرونی بترتیب درمورد می نویسد که

نجوم و  ریاضیات  در  کتب    7رازی  واختصار  درتفسیروتلخیص   ، کتاب 

کتاب ، در    6کتاب ، در علوم فلسفی و تخمینی  17فلسفی یا طبی دیگران  

الطبیعه الهیات    14مافوق  در   ، کیمیا    22کتاب  در   ، ،    2کتاب  کتاب 

صدوهشتادوچهار کتاب ودرفنون مختلف که جمعاً بالغ بر یک   10درکفریات

  .نموده استشود ، پژوهش تحقیق وتألیف مجلد می 
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رازی جزء نخستین پزشکان در جهان است که تجربه کار در آزمایشگاه  

های   درکارنامه  توانست  وی  همچنان   . است  داشته  را  شیمیایی  مواد  و 

آبله بیماری  این    پزشکی خود  وسرخک راشناسایی کند. وکتابی درمورد 

  .بیماری وراه های بهترجلوگیری وتداوی از آنرابنویسد

مورخ انگلیسی سایریل الگود ، رازی را پدر پزشک کودکان جهان قلمداد  

 .می کند . واز شهرت جهانی برخوردار است

ه  ــ مجسمۀ زکریای رازی در دفتر سازمان ملل متحد در وین در کنارمجسم

های سه فیلسوف دیگر تاجیک ایرانی عمر خیام ، ابوریحان بیرونی و ابن  

  .سینا قرار دارد

میالدی تندیس زکریای رازی درمیدان رازی در تهران    2019ــ بتاریخ  

  .کارگزاری شد

( بزرگ  فردوسی  ــ  (  1037ــ    950دوازدهم  ،    میالدی  ایرانی  تاجیک 

وازبزرگت سخن  حکیم   ، شاهنامه  وگویندگان  سرائینده  سرای  حماسه  رین 

مفاخر   واز  فارسی  ادب  آسمان  درخشندۀ  گان  ستاره  واز  عالم  مشهور 

گسترده   بسیار  منظومه  فردوسی  شاهنامه  ایران است.  نامبردار سرزمین 

پارسها    ، تاجیکان  )اجداد  قدیم  ایران  ساله  هزار  چندین  تاریخ  که  ایست 

  .بیان می کند وکُردها( را در شصت هزار بیت به وزن بحر متقارب

( ماسه  آنری  ایران  1969ــ    1886بقول  خاورشناس،  شناس،  میالدی( 

نویسنده، مترجم و محقق فرانسوی که می گوید : " شاهنامه یک حماسه  

  " . ملی است که هیچ ملتی نظیر آن درجهان ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  535                                       کج بنشین وراست بگو             

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میالدی مجسمه ای بمناسبت بزرگداشت از فردوسی بزرگ   1978ــ درسال  

  . در کتابخانه ادبیات خارجی مسکورونمایی وکارگزاری شد

بی بدیل تاجیک ایرانی نیم قرن پیش    ــ مجسمه ای فردوسی بزرگ شاعر

درسال   همین   1958،  وجود  بخاطر  شد.  کارگزاری  ایتالیا  رم  درشهر 

 .مجسمه آن مکان را بنام میدان پیازال فردوسی شناخته می شود

ــ تندیس از فردوسی به اندازۀ یک متر وهفتاد وپنج سانتی متر برسر در  

 . است  ساختمانی قدیمی در شهر پاریس کارگزاری شده

ساختۀ   تهران  دانشگاه  نگارستان  موزه  باغ  گردونه  در  واقع  فردوسی  ــ 

  . لرنزی استاد مجسمه ساز مشهور فرانسه کارگزاری شده است

ــ تندیس فردوسی بوسیله پارسیان هند در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران  

  .کارگزاری شده است

  .ــ تندیس فردوسی در شهر دوشنبه وجود دارد

تندیس فردوسی از جنس سنگ مرمرکارارا به ارتفاع سه متردرمیدان  ــ  

  .فردوسی تهران جابجا شده است

شده   نصب  مرمرکارارادر شهر توس  از جنس سنگ  فردوسی  تندیس  ــ 

است. به همین ترتیب تندیس وی در تبریز ، در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه  

 .یرهفردوسی در مشهد ، تندیس در کتابخانه ملی ایران وغ

یک دهانه برخوردی بر روی سیاره تیر )عطارد( به نام فردوسی حماسه  

سال   در  جهان  بزرگ  المللی    2010سرای  بین  اتحادیه  بوسیله  میالدی 

  . اخترشناسان نامگذاری شده است
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( ابن سینا  ــ  (  1037ــ    980سیزدهم  ، پزشک    تاجیک  میالدی  ایرانی 

وهمه چیزدان ، یکی ازمشهورترین وتأثیر گذارترین  فیلسوفان ودانشمندان  

جهان است . عدد مؤلفات ابن سینا همرا بارساله های کوچک آن بالغ به  

علمی   دودانشنامۀ   ، آنها  ومشهورترین  رسد  می  اثر  وهشت  دوصدوسی 

که   . طب استوفلسفی کتاب شفا ودانشنامه عالئی وسومی آن کتاب قانون 

به عنوان پرآوازه ترین آثار پزشکی جهان درج تاریخ است . این کتاب در  

قرون دوازدهم به زبان التین ترجمه شد وتاامروز به زبانهای انگلیسی ،  

  .فرانسوی وآلمانی ترجمه وبرگردانده شده است

کتاب قانون که مجموعه ای از مدونی از کُل دانش طبی باستانی آسیا ویکی  

درسی    از متن  وبه عنوان  است.  ایرانی  فرهنگ  های  دستآورد  عالیترین 

استفاده قرار گرفته وتا سال    1650طبی در دانشگاههای اروپایی مورد 

میالدی( دردانشگاهای » لوون   210ــ    131میالدی درکنارآثارجالینوس )

  .« و»مون پلیه « فرانسه تدریس می شد

پرفروش ترین کتاب در جهان است ،  کتاب قانون طب ابن سینا یکی از  

 The وبرای اهمیت نگرش علمی و دانش طبی ابن سینا بود که : فیلمی بنام

Medicus   گوردون نوح  وفلمبرداری  استولزل  فیلیپ  کارگردانی  بوسیله 

درسال   .    2013آلمانی  آغازبکارکرد  آلمان  وتلویزیونهای  درسینماها 

ای  2014ودرسال   فیلم درنسخه گسترده  درایستگاه تلویزیونی آلمان    این 

Das Erste   کشورجهان به فروش   21به نمایش درآمد . وسپس این فیلم در

  .رسید

 ــ دهانه کره ماه نامگذاری شده به افتخار دهانه ای ابن سینا ،  

 . ــ در فرانسه بیمارستانی به افتخار ابن سینا نامگذاری شده است 
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ــ سازمان یونسکوهردوسال برای دانشجوهای ممتاز فلسفه واخالق جایزه  

 . ای می دهد بنام جایزه ابن سینا 

سینا، به افتخار این دانشمند بلند آوازه جهانی ، تاجیک ایرانی  مجسمه ابن 

 . .در دانشگاه آتونومای مادرید کارگزاری شده است

مجسمۀ ابن سینا در دفتر سازمان ملل متحد در وین در کنارمجسمه های  

رازی   زکریای  محمد   ، خیام  عمر  ایرانی  تاجیک  دیگر  فیلسوف  سه 

  .وابوریحان بیرونی قرار دارد

( بیرونی  ابوریحان  ــ  ایرانی    میالدی(   1063ــ    983چهاردهم  تاجیک 

، تقویم شناس وهمه    دانشمند ، ریاضی دان ، ستاره شناس ، هند شناس 

چیزدان وپدر انسانشناسی وهندشناسی ، تاریخ نگار ، گاه نگار ، وطبیعی  

شناسی   انسان  پدر   را  بیرونی  خردمندان   . است  جهان  سراسر  در  دان 

درهمه   ایرانی  تاجیک  دانشمند  ازبزرگترین  یکی  و  شناخته  وهندشناسی 

  .اعصار می دانند

ن را دقیقاً تعریف کرده است  بیرونی گردش خورشید ، گردش محوری زمی

میالدی را در کوه های لغمان    1019. خورشید گرفتگی هشتم ابریل سال  

)بین قندهار وکابل( رصد وبررسی کرد وماه گرفتگی سپتامبر همین سال  

 .را در غزنی به زیر مطالعه برد

این متفکر عقلگرای تاجیک ایرانی برای بار نخست ششصدسال پیش از  

میالدی( ریاضی دان وفزیکدان ایتالیایی به کروی    1642ـ  ـ  1544گلیله )

 بودن زمین پی برده بود.  
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را که دارای قطر پنج متربوده   « بیرونی در سن هفده سالگی » کره زمین

ساخت. او جمله ممالک شناخته شده آن زمان را همراه با شهر زادگاهش  

  .درسطح آن کره ترسیم وشناسایی نمود

به باور خردورزان تاریخ ، این هم از یقین دور نیست که اندیشه )کروی  

بودن زمین( که بار نخست بوسیله یک نابغه تاجیک ایرانی شناسایی شده  

  .ــ به اروپا رسیده باشد

تاریخی  دانش  مجله  استناد»   Wissenschaftsgeschichte به 

Spektrum der Wissenschaft Mai 2001 »  

ابوریحان بیرونی اگر حیات   " :منتشر به زبان آلمانی که دران آمده است  

می داشت با دست آورد های شایستۀ علمی اش در بخش های گونه گون  

 1833وبویژه » اختر شناسی « بدون شک سزاوار اخذ جایزه الفرید نوبل )

  .میالدی(" می گردید 1894 ــ

گیری وزن مخصوص جامدات و  ابوریحان بیرونی ترازویی برای اندازه  

نیز تعیین مقدار طال و نقره در اجسام مرکب را اختراع کرد. این ترازوی  

شد. از دیگر اختراع های  ها به کار گرفته میگیری  دقیق برای این اندازه 

سنجش وزن مخصوص در فزیک ( می باشد  او چگال سنج ) ابزاری برای  

  . که باآن ــ وزن مخصوص چیز ها تعیین می گردد

بقول پروفیسور ادوارد ساخوو، سابق استاد در دانشگاه برلین مترجم کتاب  

میالدی مینویسد : " بیرونی نه تنها یک   1879)بیرونی ــ هندیا ( در سال 

 متش در هندوستان تمام  خردمند ، بلکه یک نابغه بود ودر مدت زمان اقا
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اشکال شعور اجتماعی ومعرفت این سرزمین را شامل ) فلسفه ، مذهب ،  

ادبیات ، جغرافیه ، تاریخ شناسی ، اخترشناسی ، قانون ... ( رادقیق آموخت  

د که در هشتصد  ، باز شناسی وبیان کرد. پروفیسور ساخوو تأکید می کن 

سال پس از » بیرونی « تاکنون هیچ کسی نتوانسته بااین وسعت اندیشه  

  " .دست آورد علمی داشته باشد

براساس بررسی بیرونی پژوهان اروپایی مانند ویدمان فرنتس ، سوتر و  

آثار ابوریحان بیرونی، از   آلمانی آمریکایی ، کل  نیکوالس رشرفیلسوف 

ا رساله هایی کوتاه درباره موضوع های ویژه ،  تألیفات پردامنه گرفته ت

 .اثر است 180بالغ بر 

عنوان به ریاضیات، نجوم و مطالب وابسته به آنها   115از این آثار حدود 

  .عنوان از آنها به دست ما رسیده است 28اختصاص داشته که فقط 

در  وین  در  متحد  ملل  سازمان  دفتر  در  بیرونی  ابوریحان  مجسمۀ  ــ 

محمد  کنارمجس  ، خیام  عمر  ایرانی  تاجیک  دیگر  فیلسوف  سه  های  مه 

 .زکریای رازی وابوعلی سینا قرار دارد

( غزالی  محمد  ــ  تاجیک    میالدی(  1111دسامبر    19ــ    1058پانزدهم 

ایرانی ، همه چیزدان ، فیلسوف ، متکلم وفقیه بوده و نگین مفاخر هویت  

ر می آید . او افزون  فرهنگی وعلمی سرزمین ایران فردوسی وجهان بشما

منطق    ، جدل   ، مذاهب  اختالف   ، در علم   ، دینی(  )احکام  فقه  دانش  بر 

یازده   سدۀ  عارفان  بزرگترین  از  ویکی  ــ  گرفته  فرا  دانش  هم  وفلسفه 

  .ودوازدهم میالدی در ایران زمین بوده است
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غزالی در سن سی و پنج سالگی مقام تدریس در نظامیه بغداد به وی سپرده  

وگفتمان   وسخنرانی  وتذکر  بتدریس   ، سمت  درین  سالی  چند  و   ، شد 

  .هش و آموزش کتب فالسفه اشتغال داشتوهمنگری ، تألیف وپژو

غزالی تمام زندگی خود را به آموزش وپژوهش دانشهای دینی و شرعی 

وبازسازی تهذیب خویش و دیگران نمود و در بخشهای مختلف دانشی ،  

 كالمی، فقهی و اخالقی تالیفات و نوشته ها و رساالت  

  .بسیار زیادی به جامعه بشری تقدیم نموده است

دانشگاه   مذهبی  مطالعات  واستاد  شناس  اسالم  دینا  ساشا   « پروفیسور 

ویرجینیا ایاالت متحده آمریکا می نویسد : " امام محمد غزالی از مهمترین  

  .دانشمندان ایرانی در عرصه جهانی است

وی به ادامه میگوید : تاریخ خراسان مرحله مهمی را سپری می کند چرا  

متعلق به خراسان  ایران است بلکه مورخان   که غزالی نه تنها یک شخصیت 

  " .ومحققان اروپایی وی را یک دانشمند وشخصیت جهانی می دانند

در میان همه دانشمندان ومتفکران اسالمی ، تاکنون هیچ دانشمندی به اندازه  

دکتر   وبقول  تاریخی  متون  بربنیاد  است.  نکرده  تصنیف  و  تألیف  غزالی 

صری : مجموعه کُتب ورساله های غزالی را  عبدالرحمان بدوی دانشمند م

  . به هفتاد ودو کتاب دانسته است

ازجمله دانشمندان وخاور شناسانی که به اندیشه های غزالی ارجگذاشته اند  

  :ودر مورد تألیفات غزالی پژوهش همه جانبه نموده اند میتوان از
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( نویسنده ، شاعر وسخنران اسکاتلندی    1905ــ    1824ک دونالد )جرج م

لوی    ، هنگری  خاورشناس  گلدزیهر  ایکناس   ، فرانسوی  گشه  مارسل   ،

پالسیسوس،   اسین   ، فرانسوی  شناس  واسالم  شناس  شرق  ماسنیون 

  . مونتگمری وات، موریس بوژیر، میشل آالر و... دیگران نام برد

  : . شناخت کنه حقیقت هستی یک رباعی از غزالی در مورد 

 کس را پس پردۀ قضا راه نشد وز  سر  قدر هیچکس آگـــاه نشد 

 هرکس زسرقیاس چیزی گفتند معلوم نگشت وقصه کـوتاه نشد 

تاجیک ایرانی ،    میالدی ( 1131ــ  1048می  18شانزدهم ــ عمر خیام )

وبه  ریاضی دان ، ستاره شناس ، فیلسوف ، شاعر ورباعی سرا بوده است  

  .لقب » حجت حق ، امام عصر وحکیم « یاد می شد

وی درعلم نجوم ، علوم ادبی ، دینی ، تاریخی ، اختر شناسی وریاضی  

  . استاد بود

خیام بابینش فیلسوفانه خود انسان را درمبارزه با زندگی فرا می خواند وبه  

 د این باوربود که وقت را غنیمت شمرد وبه مرگ توجه نکرد . اومی افزای

احمق در پی جاه وجالل ودارایی می رود ودررفتن بااین بازیچه ها ،   " :

خوشبختی را پایمال وسالمتی خودرا به مخافت ودشواری می اندازد ، ولی  

عاقل بدون رساندن زیان بدیگران ، دم را غنیمت می شمارد ومی کوشد  

سو بیابان  فراراز  وبرای  کند  استفاده  طبیعت  وزیبایهای  ها  جلوه  زان  از 

  " .پناه می برد «واحه هنر » حیات به
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عمر خیام بااحساس قلبی دربرابر انسان وحفظ احترام وحرمت آدمیت در  

امر دفاع از حقوق همنوعانش وبابصیرت نبوغ آسایش به زندگی وهمدردی 

نگهداری سن ادب چنین می  بشروبا  گینی ومتانت ومناعت کالم در زبان 

  : فرماید

 هر زرۀ که بر روی زمین بوده است خورشید ُرخی ُزهره جبینی بوده است 

 گـــــرازُرخ نــــازنین ب ـــآزرم فشــان کان هم ُرخ وزلف  نازنینی بوده است  

وپیشتازومترقی   روشن  فلسفه  عصر،  مشخص  درشرایط  خیام  فلسفه 

ومت ومخالفین زبده ای اندیشمندان آن دوران علیه قشریت ورژیم  ومظهرمقا

  .دینی واشرافی عباسی عرب وسلجوقی تُرک بود

 اومیگوید : هرکسی از ظن خود شد یار من ازدرون من نجست اسرار من  

عمر خیام باادامه راه سلفش محمدخوارزمی پدر الجبر جهان ، وی نیزرساله  

ی نویسد که یکی از مشهورترین ماندگار جبر ومقاله « م »ای زیر نام  

علمی او در عالم جبر است. دراین رساله خیام ، از تقاطع مخروطی برای  

حل مسائل جبری استفاده کرده ، شکل های مختلف معادالت درجه سوم  

یافته   هندسی  راه حل  وبرای هریک  کرده  بندی  دسته  کامل  ای  رابگونه 

ام تداوم راه وروش الجبر محمد  است. بدین اساس میتوان گفت که به مر

حل   برای  را  تحلیلی  هندسه  که  است  کسی  نخستین  خیام  ــ  خوارزمی 

معادالت به کاربرده است ؛ وازین حیث نیز چهــــــار قرن قبل از » دکارت  

  .هندسه تحلیلی را وضع کرده است «میالدی   1637
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  » تارتاگالیا   « طریق  از  درجه سوم  معادالت  برای  خیام  هندسی  روش 

ــ    1884ریاضیدان قرن شانزدهم ایتالیایی به اروپا راه یافت. پاول لُکی )

ریاضی  1949 سال  م.(  در  آلمانی  ومحقق  هنگامیکه    1948دان  میالدی 

( کاشانی  الدین  غیاث   ) الحساب  مفتاح   ( کتاب  ترجمه  ــ    1380مشغول 

میالدی( تاجیک ایرانی بود ، متوجه شد کـــــه آنچه بنام بسط دو    1429

نیوتن   آیزاک   « ای  ومثلث   « 1727ــ    1643جمله  انگلیس  ریاضیدان 

بلزپاسکال    « فرانسوی    1662  ــ  1633حسابی  ریاضیدان   » میالدی 

دان   ریاضی  بوسیله   ، غربی  دان  دوریاضی  ازین  پیش   . است  مشهور 

عمرخیام وکاشانی مورد پژوهش وتحقیق قرار گرفته است. ازآن پس تقدم  

ریاضیدانان ایرانی در بسط دو جمله ای به اثبات رسید وتحقیقات دراین  

عمرخیام مبتکر ) بسط دو جمله  زمینه ادامه یافت ومعلوم شد که در حقیقت  

  . ای ومثلث حسابی ( بوده است ونه نیوتن وپاسکال

وی   وشهرت  آوازه   ، ونجوم  وریاضی  فلسفی  ازدانش  افزون  خیام  ــ 

درکشورهای غربی مدیون رباعیات او است که بوسیله » ادوارد فیتزجرالد  

  . « یک نویسنده انگلیسی ترجمه شده وبه شهرت جهانی رسیده است

ــ نفوذ اندیشه های خیام بر ادبیات غرب ازسمیوئل لنگهورن کلمزمشهور  

میالدی (    1910ــ   1835به مارک توئین نویسنده وطنزپرداز آمریکایی )

  1965ــ  1888تا توماس استرنزالیوت شاعر نمایشنامه نویس آمریکایی ) 

داشتنی روشنفکران   دوست  فلسفه شرق وشاعر  نماد  به  را  او   ) میالدی 

 .ان تبدیل کرده استجه
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میالدی ( آلفونس دنیل نیکوال ، کنسل سفارت فرانسه در    1867ــ در سال )

  .رشت ایران اولین ترجمه رباعیات عمر خیام را به فرانسه ارائه کرده بود 

خاورشناس فرانسوی  میالدی(    1878ــ    1794ــ سپس گارسن دوتاسی )

رباعی خیام را به فرانسه معرفی    10در بخش پژوهشهای خود نیزبه کمیت  

  .کرده است

( رنان  ارنست  نگــــارو   1892ــ    1823ــ  تاریخ   ، فیلسوف   ) میالدی 

فیتزجرالد « ، خیام را شاعرتوانا   » نــویسنده فــــــــرانسوی با تأیید نظر

  . در حفظ هویت ایرانی می دانست 

هم  1947ــ پیل کیوم آندره ژید نویسندۀ فرانسوی وبرنده جایزه نوبل سال 

ونگرش   مفاهیم  از  وبازتاب برخی  داشت  کامل  آشنایی  خیام  با رباعیات 

رباعیات خیام را میتوان در اثر پرارزش » مائـده های زمینی « او مالحظه  

  . کرد

افتخار عمرخیام  ــ نام یکی از دهانه های برخوردی برروی کره ماه به  

  .نامیده شده است

 1980سپتامبر    8سه هزارونود وپنجمین سیارک کشف شده در   3095ــ  

 .به افتخار عمرخیام نامگذاری شده است

ــ درفرانسه ومصر» می یا شراب « سفید وقرمز بنام عمرخیام تولید می  

  .شود

ان امهری  ــ در مرکز کتابخانه دانشگاه کشور اتوپیا رباعیات خیام به زب

  .وجود دارد
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درسال   از   1892ــ  گروهی  را  لندن  در   » عمرخیام  انجمن   « میالدی 

  . دانشمندان وادیبان وروزنامه داران بنیان گذاری کردند 

دانشمندان    4رطاقی که در آن تندیس  ــ ساختمان مجسمه ای به شکل چها

تاجیک ایرانی عمرخیام ، ابوریحان بیرونی ، زکریارازی وابن سینا تعلق  

  .دارد ودر مقابل دفترسازمان ملل متحد در وین کارگزاری شده است 

ــ کارگزاری تندیس عمرخیام بعنوان نماد علم ومعرفت درمرکز بخارست 

 پایتخت رومانی  

استراخان    ــ کارگزاری تندیس  پارسیان در  نماد ملی  عمرخیام به عنوان 

  . روسیه

  ــ کارگزاشتن تندیس حکیم عمرخیام در اسپانیا دردانشگاه کمپلوتنیه مادرید

ایرانی عمرخیام   تاجیک  وادیب  شاعر   ، ، ریاضیدان  فیلسوف  ــ مجسمه 

دردانشگاه ایالتی اوکالهاما آمریکا رونمایی شد . وازین    1995درتاریخ  

  . دراین دانشگاه قرار گرفته است پس

ــ والدیمیرپوتین رئیس جمهوری روسیه ، مارتین لوترکینگ رهبر جنبش  

رئیس   شانزدهمین  لینکلن  وآبراهام  تبار  افریقایی  آمریکایی  مدنی  حقوق 

 .جمهوری آمریکا همیشه قبل از خواب رباعیات خیام را می خواندند

پژوهان ادبی وعلمی باورمند اند    ناگفته نباید گذاشت که بسیاری از دانش 

ــ همچون   دانشمندان مشهور اروپایی  از  پیش  ــ قرن ها  که خیام بزرگ 

گالیله وکوپرنیک ، می دانسته که سیارات در حال گردش بدور خورشید  

  : می باشند
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 این چرخ فلک که ما در او حیرانیم فــــانوس خیـــال از او مثــالی دانیم 

 خــــورشید چراغ دان و عالم فانوس ما چــــون صوریم کاندر او گردانیم  

( مولوی  یا  موالنا  به  مشهور  بلخی  محمد  الدین  جالل  ــ   30هفدهم 

بزرگترین    (1273دسامبر   17ــ    1207سپتامبر  از  یکی  ایرانی  تاجیک 

وآگاه ترین عارف ژرف نگروبی بدیل علم ومعرفت درجهان ، ودرخشنده  

آموزش   فارسی وسرآمد  ادب وشعر  آسمان  در  فروغ هستی  ستارۀ  ترین 

ــ درهمه  شناختی وحدت وجود و   اندیشه های اخالقی ، فلسفی وعرفانی 

  .اعصار می باشد

بیت ، بدون شک    26000تألیف مثنوی معنوی  مولوی در شش جلد وشامل  

یکی از بزرگترین آثار عرفانی کلیه اعصار تاریخی بشریت است ودرهیچ  

اثری به اندازۀ » مثنوی معنوی « افکار تازه وبکرومعارف سنجیده وکالم  

نتوان یافت. پژوهش وشناخت مولوی درمورد افکار فلسفی وعرفانی    بلند را

  . وجامعه شناسی تبیینی بربیان ارزشهای کنه هستی است

بفکرواندیشه مولوی عشق بزرگترین فضیلت آدمی است که بوسیله عشق  

او میگوید مراسم مذهبی   .عواطف انسانی از هرنوع آالیش پاک می گردد

، معبد وکلیسا جایگاه اقامت خداوند نیست.   وعبادت نیک است ولی مسجد

  648بلکه محل اقامت خدا » دل پاک « است. بدین مناسبت درغزل شماره  

  : دیوان شمس می فرماید

 ای قــوم به حج رفته کجـــایید کجایید معشوق همین جــاست بـــــــیایید بیایید 

 معشوق تـــو همسایه و دیوار به دیوار 

 ته شما در چه هوایید در بادیه ســــرگش 
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 صورت معشوق ببینید گـر صورت بی

 هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید 

 ده بار از آن راه بـــــــدان خانه برفتید 

 یک بار از این خــانه بر این بام برآیید 

وف بزرگ آلمانی توصیفی  میالدی ( فیلس  1831ــ    1770فریدریش هیگل )

از مکتب عرفان شرقی )خراسان بزرگ ایران( می دهد . وی می گوید :  

  . وحدت وجود شرقی )جوهر واحد( است در همه ظواهر

ای درجهان غرب صنعتی  مولوی در دو دهه گذشته بقسم خیلی شتابنده 

  به گونه ای که ترجمه کتاب مثنوی معنوی در آمریکا ، بوسیله  .مشهور شد  

سال   در  آمریکایی  بارکس  از    2000کولمن  بیش   500000میالدی 

پنجصدهزار نسخه فروش داشت ، که به بزرگترین وپر فروشترین کتاب  

  .سال تبدیل شد

این   که  بوده  زیاد  اندازۀ  به  آمریکا  در  اشعارمولوی  از  گسترده  استقبال 

 1939فیلسوف وعارف تاجیک ایرانی با شاعرانی مانند : شیموس هینی )

بینسکی    2013ــ   رابرت   ، نوبل  جایزه  وبرندۀ  ایرلندی  شاعر  میالدی( 

( اولیور  می    1944ــ    1854وماری  آمریکایی رقابت  شاعران  میالدی( 

  .کند

استیو هولگیت خبرنگار )گزارشهای ویژه واشنگتن ( که از سوی وزارت  

 خارجه آمریکا منتشر می شود ، در مطلبی تحت عنوان : 
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مولوی » شاعرخراسان بزرگ « آمریکارا تسخیر می کند وازشهرت روز  

افزون مولوی در آمریکا می نویسد وآنرا مدیون ترجمه اشعار او بوسیله  

یک شاعر واستاد پیشین ادبیات درآمریکا می داند . خبرنگار)گزارشهای  

می گوید : اشعار مولوی پاسخگوی نیاز معنوی  ویژه واشنگتن ( به ادامه  

وروحی آمریکایی ها است ، واین یکی از عواملی است که بسیاری را در  

  .آمریکا شیفته اشعار موالنا جالل الدین بلخی ساخته است

از   مهم    2001سپتامبر    11پس  پل  مولوی  که  شد  نوشته  تفسیر  چند  در 

. وبسیاری بااین گفتۀ :کریستیان  ارتباط میان آمریکایی ها ومسلمانان است  

میالدی ( شاعر وخبرنگار آلمانی    1856ــ    1797یوهان هینریش هانیه )

میگوید : " اشعار مولوی تنها دریچه امیدی است که دراین دوران سیاهی  

  . وتباهی به روی ما باز است. " موافق اند

ج دانشگاه  در  ادبیات  پیشین  واستاد  شاعر  بارکس  ورجیا  پروفیسورکلمن 

از   ، بااشتیاق وشیفتگی  انگلیسی  به زبان  آمریکا ومترجم مثنوی معنوی 

مولوی سخن می گوید : " شعراوحاصل خالقیت آن نیمه ای از روح انسان  

است که نه ازشخصیت بلکه از چیزی ماورای آن ودرک انسان الهام می  

  . " گیرد

ر کشورهای  آثار مولوی سوای کشورهای فارسی زبان ، تأثیرات شگرفی د

  ، قزاقستان   ،  ، ترکمنستان   ، ازبیکستان   ، ترکیه   ، پاکستان   ، هندوستان 

 . وقرقیزستان گذاشته است 

سال   یونسکو   ، ترکیه  پیشنهاد رسمی  براساس  سال    2007ــ  میالدی را 

افتخاریادبود   به   ، یونسکو  وخودسازمان  است.  نامیده  موالنا  جهانی 

را برگزار    2007سپتامبر سال    6یخ  هشتصدمین سالگرد تولد موالنا در تار

  . کرد
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میالدی تمبر)مهرپُستی( مولوی را بانمای ازاستاد بهزاد    2007ــ در سال  

  . در آمریکا منتشر ساخت

متر   20ــ به افتخارموالنا جالل الدین بلخی مجسمه شگفت انگیز به اندازه 

  .درکشور ترکیه قرار داردارتفاع 

بااین سروده گُهرریز  شناخت مولوی ازکنه ذات هستی ، سخن را کوتاه می  

 : کنیم

  " مرغی که خبر ندارد از آب زالل منقاردرآب شور ماند همه سال "

تاجیک ایرانی شاعر ونویسنده   میالدی( 1292ــ  1210هجدهم ــ سعدی )

اهـــــل ادب و خردمندان حوزه   . پارسی گوی ، داستان پرداز وپند آموزبود 

تمدنی قاره کهن به وی لقب » استاد  سخن « ، » پادشاه  سخن « ، » شیخ  

اجل « داده اند. نوشته ها ورویکردهای ادبی وداستانی واندرز سعدی تأثیر  

وبسیاری از ضرب المثل های   .شته استبس بزرگی برزبان فارسی گذا

سعدی   مغزسخنان  است.  شده  وی  آثار  از  اقتباس  فارسی  زبان  در  رایج 

مگردرآنها سنجش کالم وطنزنهان   ودشواری است ،  سادگی  از  سرشار 

  .وآشکار بمشاهده می رسد ، که خواننده را به تفکروامی دارد

نظامیه   مدرسه   « در  را  خویش  تحصیالت  مهمترین  سعدی  که   » بغداد 

مرکز علم ودانش جهان اسالم در آن زمان به حساب می آمد ؛ ونخستین  

  .مدرسه بزرگ دینی در شرق شمرده می شد ، به پایان رسانید

سعدی پس از اتمام تحصیل به صفت خطیب یا استاد سخن به شهرهای شام  

پژوهش  وبه  شیرازبرگشت  خویش  زادگاه  به  وسپس   . وحجازسفرکرد 

  .قیق ادبی وعرفانی وجامعه شناختی پرداختوتح
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 16کلیات سعدی که به مجموعهٔ آثارمنظوم ومنثور او داده شده است شامل  

کتاب و شش رساله می باشد. ویژگی های اندیشویی سعدی خیلی زیاد است  

 : ارا ارزشبندی می کنیممگر بصورت ایجاز در دو مؤلفه زیر، آنه

یک ـ سعدی گوینده ایست که با زبان فصیح وشیرینی کالم ومعرفت واقعی  

، هنجار ها و انگاره های ناب انساندوستی و نوعپروری را بتأمل گرفت  

و با غنامندی هرچه بیشتر آنرا در راه سعادت و خوشبختی انسان رشد و  

 .تکامل داد

تا تجارب  از  استفاده  با  او  ـ  مفید  دو  های  وداده  ها  آگهی  وکسب  ریخی 

اززندگی وسفر های دراز وی توانست اندیشه های پیشرو نگراخالقی را  

هــــــدایت   جامعه  و  مردم  ورستگاری  وپیروزی  کار  ونیکی  خیر  برای 

فرماید . وبا ابداع سخنان موجز وناب و پاکیزه در قالب نظم و نثر، اوگاه  

مق های  وآرمان  افکار  روشنگر  تا  چنان  که  گردید  خود  نیاکان  دس 

امروزدستآورد های فرهنگی و ادبی و اخالقی او مایه سربلندی وعزت و  

  .افتخارهویت فرهنگی ما و جهان بشریت می باشد

کتابهای گلستان وبوستان سعدی درمیان دانشمندان به عنوان کتاب اخالق  

زبانان  درمورد سلوک رفتاری انسان شناخته شده است. که افزون برفارسی  

ولتر) همچو  غربی  دانشمندان  نامدار    1778ــ  1694بر  فیلسوف  م.( 

م.( شاعر ، ادیب    1832ــ    1749فرانسوی ویوهان ولفگانگ فون گوته )

  .، انسان شناس آلمانی ، اثرپذیر بوده است
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سعدی نخستین شاعر تاجیک ایرانی که آثاراوبه یکی از زبان های اروپایی  

  1634ادیب ومترجم فرانسوی در سال   «ترجمه شده است . » آندره دوریه  

کسی بود که گلستان سعدی را به زبان فرانسوی ترجمه کرد  میالدی اولین 

میالدی برگردان التین از گلستان منتشر شد.    1651. بتعقیب آن در سال  

جغرافیادان    1654ودرسال   و  وریاضییدان  پژوهشگر  اولئاریوس  آدام 

آلمانی ترجمه کاملی از بوستان وگلستان را به زبان آلمانی ترجمه کرد.  

میالدی ، بخشهای از گلستان را    1774بار اول در سال    درزبان انگلیسی

  .استیفن سالیوان ترجمه ودر لندن منتشرکرد

دنی دیدرو ازجملۀ نویسندگان بزرگ قرن هجدهم فرانسه از آثار باارزش  

سعدی ستایش نموده است. گلستان تاکنون شش بار بگونه ای کامل به زبان  

  .فرانسوی ترجمه شده است

کارن " ریاضیالزار  وافری  و،  عالقهٔ  سعدی  به  فرانسوی،  مشهور  دان 

عنوان نام میانی فرزندان  داشت. این عالقه به حدی بود که نام سعدی را به 

خود برگزید. فرزند وی نیکوال سعدی کارنو، پدر علم ترمودینامیک و نوهٔ  

  1887های جمهور فرانسه در سال وی ماری فرانسوا سعدی کارنو، رئیس 

  " . استست، که نام میانی هر دو به افتخار سعدی انتخاب شده ا 1894تا 

واسطهٔ    رالف والدو امرسون، شاعر آمریکایی قرن نوزدهم میالدی، به  "

مطالعهٔ ترجمهٔ آلمانی گلستان، با نگرش ودانش ادبی واخالقی سعدی آشنا  

است. در سروده های  شد. وی مقاالتی در مورد سعدی نوشته و منتشر کرده

است  توان عباراتی یافت که تحت تأثیر گلستان سعدی سروده شده و نیز می ا

گوید و سخنان  . وی معتقد بود که سعدی به زبان همهٔ اقوام و ملل سخن می

 او مانند شکسپیر، سروانتس و هومر همیشه تازگی دارد.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 552                                    کج بنشین وراست بگو               

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بین  و  عمومی  قوانین  را  گلستان  کتاب  اخالقی  دستورهای  المللی  وی 

 " دانستمی

شبه   " در  سعدی  زبان آثار  به  هند  و  قارهٔ  سندی  پنجابی،  اردو،  های 

که مورد اشاره جواهر  چنان –است. از آثار سعدی  منتشر شده سانسکریت  

شده واقع  نیز  نهرو  کتاب   –لعل  پرورش در  و  آموزش  نظام  درسی  های 

  ".استهندوستان و پاکستان استفاده شده 

ویژه گلستان و بوستان از  در شاهنشاهی دولت عثمانی آثار سعدی و به  "

اندیشمندا بود.  برخوردار  بهتر  وارزش  ترجمه اهمیت  ترکتبار  و  ن  ها 

  ".اندهای متعددی بر آثار سعدی بزرگ نوشته و منتشر کردهشرح

از گلستان پندآمیز حکایتی  آدم سعدی وسخن  بنی  داستان   : باشعرمشهور 

 . پردامنه  شهرت جهانی این مرد بزرگ را کوتاه می سازیم 

 بنی آدم اعضای یکــــدیگـــرند که در آفرینش ز یک گوهرند

 وی بدرد آورد روزگار دگـــــر عضوها را نماند قرار چو عض

انسانگرایی گذاراندیشه  اساس  منظوم  درقالب  سعدی  رویکردهای   ابداع 
(Humanism)  در جهان بشریت است. 

  : وهمچنان سخن پندآمیز حکایتی از گلستان

  " عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمى بزرگ شود"
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تاجیک ایرانی ، از بزرگترین    میالدی (  1390ــ    1315نزدهم ــ حافظ )

شاعران نغز گوی ادبیات زبان فارسی ومعرفت عرفانی ووحدت وجود ،  

مشهور به لسان غیب ، ترجمان اسرار وناظم اولیاء بود ، کار وفعالیت او  

وش ادب  های  بربخش  منطق  افزون   ، فلسفه  های  زمینه  در  فارسی،  عر 

  . وعرفان تحقیق وپژوهش نموده است

حافظ بزرگ یکی ازباوقار ترین و اثرگذارترین ادیب وشاعر فارسی گوی 

است که شاعران فارسی زبان پس از خودش ، مقام بلند معرفتی وادبی وی  

ده های  را تمجید وگرامی دانسته اند . در قرون هجدهم ونزدهم میالدی سرو

حافظ به زبانهای اروپایی ترجمه شد وازین طریق نام وشهرتش به محافل  

بزرگترین کار باارزش حافظ فرهنگ   .ادبی وفلسفی جهان آوازه انداخت  

باستانی نیاکان وفرهنگ اسالمی ایران زمانه اش را بادین ، کالم ، فلسفه  

بنی برراستی  وعرفان پیوند داد . وبربنمایه این اندیشه ، نگرش نوینی م

وحق شناسی وحقگویی در اشعار خود متبلور ساخت. ازین نگاه است که  

حافظ در سلوک رفتاری انسان ، هیچ گناهی را بد تراز مردم فریبی نمی  

  . دانست وهمیشه به افراد خودنما وریاکاردر سروده هایش می تازید

گفتهٔ سیروس شمیسا  یکی از ویژگیهای سبک شعری حافظ طنز است . " به 

توان با اطمینان ویژگی بنیادین سبک  در دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، می 

حافظ را ایهام و طنز دانست؛ اما این طنزها ظرافت بسیار دارند و برای  

پیش   درک  به  نیاز  کالمی،  زمینهشان  عقاید  موضوعات  در  آگاهی  های 

دهد  عرفانی و موضوعات اجتماعی روزگار حافظ است. شمیسا ادامه می 

توان طنز هـــــوراسی )خورشید نما وزیبارو( دانست که  طنز حافظ را می 

طنزش بیشتر سبب نشاط است تا آزردگی و گاهی هم خویش را مورد طنز  

 دهد.  و انتقاد قرار می 
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توان »طنز متعالی« نامید  در مقایسه با »کمدی عالی« طنز حافظ را می 

  .شودکه سبب خندهٔ روشنفکران می 

وی می افزاید که غزل حافظ آشناترین اشعاربرای عام وخاص است واین  

 " .موقعیت برای کمترشاعری ، حتی در مقیاس جهانی پیش آمده است

خاصی دارد. کنگره جهانی سعدی    ــ حافظ در عرصه بین المللی جایگاه

بزرگ وششصدمین  سعدی  درگذشت  سال  هفتصدمین  مناسبت  به  وحافظ 

  .هـ.ش. در شیراز برگزار شد 1350سال درگذشت حافظ بزرک درسال 

مجمع عمومی بیست وچهارمین اجالس کنفرانس عمومی یونسکودر سال  

سال    1987  ، را  حافظ  درگذشت  سال  ششصدمین  به  برابر  میالدی 

  .زرگداشت وی نامگذاری کردب

میالدی ( خاورشناس    1856ــ    1774ــ باُرن یوزف فون هامر پورگشتال )

اهل آرشیدو نشینز اتریش ، ترجمه سترگی به زبان آلمانی ومنثور از دیوان  

حافظ تهیه کرده است. همچنین شرح های انگلیسی بگونه ای کلی وجزئی  

حافظ مانند شرح های گرترود بل   ، از اواخر سده نزدهم میالدی از دیوان

دیگران صورت  ...، هرمن بیکنل ، هنری ویلیر فورس کالرک ووالترلیف  

  . پذیرفته است

ــ در پارک گوته وایمار آلمان، یادبودی از حافظ و گوته، دو شاعر بزرگ 

  .هاستگوی فرهنگوتاریخ بنا شده است که سمبولی از گفت 

شود که تلویحی بر جایگاه گوته و  کرسی مرمرین می این یادبود شامل دو  

حافظ است. همچنین بخشی از اشعار حافظ نیز به زبان فارسی در لوحه  

دانید ارتباط میان این دو ادیب  فلزی این یادبود حکاکی شده است. اما می 

 چیست؟ 
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ین شاعر آلمانی، در یکی از آثار فاخر خود به  ترــ گوته به عنوان بزرگ 

شرقی« که به صورت نثر سروده شده، مکرراً از حافظ    -نام »دیوان غربی

نام برده است و با تمجید وستایش وی خود را مرید و تاثیر پذیرفته از حافظ  

داند. گفتار گوته در این دیوان، از ادبیات شرقی و ایرانی الهام گرفته  می

 .است

ع سردیس  ــ  خیام،  بر  ،    4الوه  سعدی   ، رودکی  ایرانی  تاجیک  شاعر 

درسال   وحافظ  رونمایی    1998فردوسی  روسیه  مسکو  در  میالدی 

 . وکارگزاری شد

  : با یک مصراع داستان حافظ بزرگ را کوتاه می کنیم

گناه اگـــر چه نبود اختیار ما حافظ تو درطریق ادب باش گو گناه من   "

 " است

مار نخبگان تاجیکان ایرانی در عرصه بین المللی به ده ها  کالم آخر : ش

برای روشن سازی ذهنیت   اما ما  به هزاران می رسد.  ودرعرصه ملی 

آنعده گروه کهای قومی و افراد خشک اندیش ، کم مایه و ناآگاهی که از  

رشک بی هویتی به زبان اهریمن سخن می رانند ، به بیان شهرت جهانی  

  . یرانی ، بسنده می کنیم نزده نخبه تاجیک ا

ما همچو اجداد خود راست می گوئیم ، راست می اندیشیم وراست می بینیم  

گرامی   را  انسان  ونجابت  کرامت   ، کنیم  می  محبت   ، ورزیم  مهرمی   ،

  :زیرا جد بزرگ ما چنین فرموده است  . میدانیم

 " راه درجهان یکی است وآن راه راستی است "
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  (05/2021/)  پارچه ای از تاریخ اجداد ما  ــ دهم قسمت 
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باآموزش از تاریخ پرافتخار نیاکان ، خواستم گوشه ای ازکـــــارکردهای  

  ( داریــوش بزرگ  سیاسی  چهارمین    486ــ    549های   ) میالد  از  قبل 

را   باستان  ایران   ) وپارسهاوکُردها  تاجیکان  )اجداد  هخامنشی  شاهنشاه 

سی امروزی کشوری بنام خراسان ــ افغانستان که  درمقایسه به اوضاع سیا

پارچه قیچی شده ای از سرزمین ایران باستان است ، به نسل دگراندیش  

  . پیشکش نمایم 

داریوش برای ایجاد همگرایی وهمبستگی ملیت ها میان یکدیگر در یک  

ساختار خیلی بزرگ جهانی راهکارهای دانشورانه ای را به منصه اجرا  

ازجمله حفرراه آبی )کانال سوئز( که دریای سرخ را به رود  قرار داد .  

نیل وازآنسو به دریای مدیترانه پیوند داد. ایجاد راه شاهی که سارد پایتخت  

سابق لیدی را به شوش پایتخت سابق هخامنشیان وصل می کرد . یک راه  

دیگرنیز که بابل را به مصر پیوند می داد. همچنان ایجاد سپاه جاویدان ،  

نظیم مالیات درسراسر امپراتوری ، یکسان کردن واحد پول وواحد اندازه  ت

دانش   از  حمایت   ، مصر  قانون  تدوین   ، ها  نیایشگاه  بازسازی   ، گیری 

 . اخترشناسی دربابل و اقداماتی در سند وپنجاب ... وغیره را به اجراگذاشت

داریوش بزرگ بااین همه سختی ها ومشکالت زندگی موفق شد که تا به  

دورافتاده ترین روستاها قانونیت ونظم و ترتیب را حکمفرما سازد. سیاست  

فرمانروایی داریوش وسامان دادن به چنین یک امپراتوری بزرگ که یک  

سرآن دراروپا وسردیگر آن در هندوستان امتداد داشت حتا از دید ونگرش  

 . نوین امروزی هم بی مانند شمرده می شود
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اما باتأسف ودرد باید بگویم که پس از دوهزارو پنجصد وچهل وچهارسال  

گذشت زمان اکنون امپراتوری نیاکان ما با آن همه جالل وشکوه بوسیله  

  . ای نهاد های بین المللی سرمایه به ده ها کشورُخرد وکالن تبدیل شده است

آنها یک پارچه قیچی شــــده ای آن بنام )خراسان ( یا ایران  که از جمع  

می   به بررسی  اند  گذاشته  افغانستان «   « اسمش را  انگلیسها  که  شرقی 

  . گیریم

این کشوررا بمدت نزدیک بـــــه سه سده می شود که بوسیله انگلیسها به  

سلیمان  قــــــومی بنام افغان ــ پشتون ) برخاسته از حومه شرقی کوه های  

  .واقع در پاکستان امروزی ( تحویل داده شده است

میالدی   1747خراسان ــ افغانستان به حمایت مستقیم هند برتانوی درسال  

تشکیل شد وتاکنون از جانب قوم افغان وبه حمایت مستقیم کشورهای ذیدخل  

بیرونی اداره می شود. قابل یادآوری است که این کشوربدبخت از همان 

ایی اش تا به امروزمستعمره دوره ای بوده گاهی مستعمره انگلیس  آوان پید 

وگاهی مستعمرۀ روس ودر حال حاضر مستعمره آمریکا وکشور های هم  

  . پیمان اروپایی وی

هدف از بیان این مسئله این است که کشوراجدادی ما در زمان هخامنشی  

کما با  را  جهان  از نصف  زیاده   ) وپارسها  تاجیکان  اجداد  ل حرمت  ها) 

ما   وسربلندی  افتخار  وباعث  کردند  می  ورهبری  اداره  وخویشتنداری 

 .وجهانیان بوده واست
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نهاد های سرمایه   را  پهناور  ازآن کشور  ای  گوشه  امروز  بختانه  بد  اما 

ت بهره برداری  جهانی به بهانه مبارزه علیه تروریزم به رهبری آمریکا جه

منابع سرشار زیر زمینی اش به مدت بیست سال می شود که درچنگال  

غاصبانه خویش گیرداده اند . وبابرنامه ای از قبل سنجیده شده رهبران قوم 

افغان را که خودآنها دراین سرزمین مهاجم هستند بار دیگر برمقدرات این  

  .کشورومردم آن حاکم ساخته اند

ی دانند که قوم افغان به تنهایی این کشور را اداره  آمریکایی ها خوب م

کرده نمی تواند زیرا از دید فرهنگ وزبان ومعرفت دانشی رهبران قوم 

با معرفت رودکی وفردوسی   افغان قدرت وتوانایی رهبری این سرزمین 

وموالنا را ندارند. اما نهاد های سرمایه در رأس آمریکا این ضعف اراده  

ناتوانی عقالنی رهبران قوم افغان را خوب فهمیده اند .  وایمان ، کمبودی و 

اقتصاد   مدیریت  که  خواستند  شده  وپالن  شعورانه  اصل  این  وبربنیاد 

کوروش  نوادگان  )که  تاجیکان  راازدست  کشور  این  وسیاست  وفرهنگ 

  .بزرگ وداریوش بزرگ هستند( بگیرند و به قوم افغان واگذارنمایند

ارسی زبانان مدیریت اقتصاد وفرهنگ وسیاست  چرا ؟ زیرا اگر تاجیکان وف

امنیت   ــ افغانستان  داشتتند اکنون درخراسان  این کشور را در دست می 

وثبات ، صلح وآرامش ، همبستگی ملی وعدالت اجتماعی برقرار می بود  

. وما صاحب همه دارایی های سرزمینی وزیر زمینی کشور خود می بودیم  

ی کردیم ، کشور را آسفالت می نمودیم ،  ومعادن خود را خود استخراج م

راه آهن را می ساختیم مشکل اشتغال وکار ومسکن را بگونه ای حل می  

کردیم . بخاطریکه تاجیکان مردمان بومی این سرزمین اند، سرزمین شان  

، جان شان ، ذات شان ، هستی شان وغرور شان می باشد. وآنرادوست  

 هستند.  دارند ودر پشیرفت وسرسبزی آن کوشا 
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هیچ گاه تاجیکها و هزاره ها وازبیک ها مکتب را آتش نمی زنند ، راه  

وجوی وجویبار را ویران نمی کنند، در آب آشامیدنی کودکان وشاگردان 

پاشند ، با انفجار وخودکفانی سبب قتل وکشتارمردم    مکتب رز و سم نمی 

واخالقی   ارزشی  های  گونه  هزاران  عوض  ودر   . شوند  نمی  گناه  بی 

  . واجتماعی عمل عاقالنه را بنفع کشور خود انجام میدادند

اما در تاریخ آشکار است که افغانها هرویرانی ای که دلشان بخواهد به این  

دارند   المنفع را  مکتب   .سرزمین روا می  دارایی عام  را می سوزانند ، 

داغان وازبین می برند ، به آب آشامیدنی رز وسم می پاشند ، راه گیری  

وباجگیری می نمایند ، مردم بیگاه را بقتل می رسانند ، زمینهای زراعتی  

را بعوض گندم خاشخاش می کارند ، مال مردم را غیر قانونی غصب می  

انفجار های بی   با   ، قتل هزاران هزار ملکی ونظامی  نمایند  شمار سبب 

شهروندان ما شده اند ومی شوند ، مردمان بی رحم بی عاطفه ، شهوت  

ران ومادی پرست وبی دین هستند ، به زن ومادر حق وحقوق قایل نیستند  

وهمبستگی   وعدالت  نوین  وزندگی  وتکامل  ودانش  علم  پیشرفت  از   ،

  . شهروندی سخت درهراس اند

ن ویژگیهای منفی وغیر انسانی رهبران قوم افغان بوده وهست  به اساس همی

که نهاد های سرمایه جهانی ازرژیم نامشروع پشتونی افغانی ارگ کابل ،  

  . پشتیبانی می کند 

در سرزمین  افغان  قوم  که  تذکررفت  فوق  در  که  دانم  می  یادآوری  قابل 

واضح می  کوروش وداریوش مهاجم وبیگانه اند . این را ما دریک نمونه  

  .سازیم تاخواننده دراین نگرش به ما انگشت انتقاد نگذارد
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آیا در زندگی شما کدام شهروند سالم وعاقل را دیده اید که فرش وظرف  

خانه خود را خود یکسره بسوزاند ، آب آشامیدنی خودرا زهر پاشی کند ،  

را گردن زند ، وده ها نمونه ای ازین دست را انجام دهد ؟  اوالد های خود

  .که نه خیر ، هرگزچنین چیزی وجود ندارد

پس نیروهای مسلح وآدم کش طالب افغان با پشتیبانی وحمایت مستقیم وغیر 

مستقیم رهبران ایشان به شهرها واستانها وقریه وده ورستا می آیند ، خانه  

سرک ها را ویران می کنند . مال ودارایی  هارا آتش می زنند وخیابانها و

مردم را چپاول می نمایند ، سر ناموس وشرف و عزت مردم تعرض می  

  . کنند ، مانند یک مهاجم ودشمن در این سرزمین عمل می نمایند 

پس عملکرد چنین یک گروه بی حرمت وبی عاطفه وخالف همه معیار 

اخالقی وانسانی ، علیه مردم ملکی وبی دفا بودن  های  نمایانگرمهاجم  ع 

وبیگانه بودن این قوم که نیست چیست. زیرا به این خاک ومردم رحمی ،  

  .اعتنای ، احترامی ، عشقی ومحبتی ودوستی وهمزیستیی ندارند

نهاد های سرمایه جهانی برای بدست آوردن منافع ملی خویش در خراسان  

وهمین ویژگی ــ افغانستان نیاز به تداوم جنگ ودهشت ووحشت دارند ،  

بی رحمی وقصی القلبی وبی عاطفه گی درقوم افغان بوده واست که نهاد  

های سرمایه جهانی باالی این طایفه سرمایه گذاری می نمایند وازاین قوم  

 . افغان پشتیبانی همه جانبه می کنند
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پیش   وچهارسال  وچهل  پنجصد  دوهزارو  ما  پدران  ای  زمانه  چه  پس 

با   را  سرزمین  مربع  کیلومتر  میلیون  هشت  که  داشتند  را  این  توانمندی 

بار با   70استواری تمام ومستقل رهبری نمایند . ودر جریان ششصد سال  

ورویارویی بوده باشند وباتوانمندی وقدرت  یونان قدیم وروم قدیم درنبرد  

  ، وجویبارها  نهرها  ساخت  های  راهکار   ، خویش  درسراسرامپراتوری 

کانال ها ، خیابانها ... براه انداختند وزندگی بدون درد را به ملیتهای باهم  

  .برادرخوب مساعد گردانیدند

ایران   اما با تأسف که کشور کنونی ما که پارچه ای بریده شده کوچکی از

بزرگ فردوسی می باشد ، در قرن بیست یکم بوسیله انسان نماهای رهبری 

می شود که جو  دو خر را بدرستی تقسیم کرده نمی توانند . حتا هنگامی که  

این رهبر نمایان همچو : حامد کرزی ، اشرف غنی احمدزی وزلمی خلیلزاد  

مصاحبه می  در مراسمی ویاد بودی سخنرانی می کنند ویا با خبرنگاری  

چه   مورد  در  شود که  نمی  فهمیده  اصالً  ایشان  براستی صحبت   ، نمایند 

ارتباط   بی  ازهم پاشیده وبی مفهوم  مسئلۀ گفتگودارند . آنقدرسخنان شان 

وفاقد هرگونه ارزش دانشی ومعرفتی می باشد که شنوندگان به تک تک  

پس چه    ایشان به نسبت کودن بودن وابله بودن ایشان نفرین می فرستند. 

  . رسد به رهبری کشور وامنیت وآبادی این سرزمین

باتأسف این قوم بیچاره باشماتت ویژه همیشه مستعمره دوره ای قدرت های  

افغان   رهبرقوم  زیرنام  ایشان  معمولی  افراد  چندتا   . وهست  بوده  جهانی 

وظیفه مثانه را در ساختار قدرت وحاکمیت بنفع ولینعمتان شان به عهده  

. وازین موقعیت استفاده ابزاری کرده باهزار حیله ونیرنگ به  می گیرند 

 ارزشهای فرهنگی وزبانی این سرزمین دست درازی می کنند وباالی همه  
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سیاسی   حاکمیت  واستقرار  تداوم  وبرای  پاگذاشته  مدنی  جامعه  ارزشهای 

وانند روند شعله ورساختن جنگ وقتل وکشتار مردم  قبیله افغان تا که می ت

  .این است سرنوشت مردم ما . را بگونه های مختلف تقویت می بخشند

اما یک چیزرا باید یادآوری کرد که همشهری های محترم افغان کمی تاریخ  

این سرزمین را دقیقتر بخوانند وبدانند که فرهنگ زبانی وتاریخی وسیاسی  

رخاک وکوه وهستی این مرزبوم در آمیخته شده است.  این سرزمین ریشه د

بهتراست که وقت خویش را دریادگیری این معرفت گوهربار بکارببرید نه  

 . درکهنه پرستی و واپسگرایی اندیشه

بگونه نمونه : در پنجاه سال اخیررهبران دولتی افغان ما تالش دارند که  

سی دری بهره برداری  از اسم پاکیزۀ زبان حوزه تمدنی آسیا ، زبان پار

  .سیاسی ناعاقالنه نمایند

این مردمان حرمت نشناس گویا بفکر خودشان هوشیارانه واژه دری را از  

زبان پارسی دری ، بیرون کشیده ومی خواهند زیرنام زبان دری درکشور  

ــ افغانستان یک زبان  گویا مستقل وجداگانه دیگری بسازند  .ما خراسان 

دانشگاه به   : می کنند که اگر واژگان زبان پارسی دریرهبران افغان فکر  

به   ، شهرستان  به شاروالی  ، شهرداری  پوهنزی  به  دانشکده   ، پوهنتون 

ولسوالی ، دادستان به سارنوال ، به همین منوال آهسته آهسته سایر واژگان  

ساختگی گویش پشتو را وارد زبان گویای فارسی زیر نام دری بسازند  

دو سده پسین موفق بشوند که میان گویشوران گویا دری    شاید در فرآیند

وفارسی زبانان  سایر کشورها یک ترجمان نیاز شود . این آرمان رهبران  

 افغان است. زیرا اینها به این فکر اند که درفرآیند دوسدۀ اخیر یک  
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پشتو یک   ــ  نمایند وبا آمیختن زبان دری  ایجاد  افغان  کشورصد میلیونی 

زبان جداگانه بنام زبان افغان بسازند ورهبری این سرزمین رابه هر وسیله  

  .ود هم دردست خود داشته باشندای که می ش

به بیراهه می روند . زیرا دور ماندن   اما به فکرما رهبران افغان کامالً 

بینید که   پارسی دری یا فارسی ، شما می  از زبان  افغان  چهل سال قوم 

دینی ، رفتار وسلوک  فقه وعلوم  ، فهم ودانش علمی و  اجتماعی  شعور 

های ارزشهای زندگی مدنی ایشان    اخالقی ، ویژگیهای زیست اجتماعی وده

نموده است به صفر  تقرب  زبانان   .،  پارسی  با  در شهرها  که  هرافغانی 

زندگی ندارند همه یکسان در تاریکی وبیسوادی ونادانی قرار گرفته اند.  

پس ما از رهبران افغان خود همچو یک شهروند مساوی حقوق آرزومی  

آیند وبرای استقرار حاکمیت  بریم که از فکر خام نابودی زبان فارسی بر

اراده   وبایک  یک صدا  با  بیائید   . نکنند  ارزش  بی  مبارزه  افغان  سیاسی 

وامید ، دست به هم داده یک زندگی پراز میمنت ، شکوه وجالل را در  

کشور ما مشترکاً تجربه کنیم . جنگ راه حل نیست . درفضای أمن همه  

  . چیزشکوفا وسرسبزمی شود

ان  ـــراس ـــ)خ عینی کشورما رویداد های بازتاب ستار  چون متن کلی این ج 

 در فرآیند چند دهه اخیر می باشد .   افغانستان(  -

تک    سیاسیدر نفی سیاست حاکمیت  بار دیگر  خواستیم  کالم  درآخر!  بناً  

ازدیوان اشعار    12صدای قبیله افغان ، سخنانان خویش را با سروده شماره  

به انجام    گ بر جهان شما نیز بگذرد "   زیر عنوان : " هم مر  سیف فرغانی

 :  رسانیم .  
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      م مرگ بر جهان شما نیز بگذرد ــــه

 ذرد ــان شما نیز بگـــم رونق زمــــه                                    

 وین بوم محنت ازپی آن تا کندخراب 

ــ بر دولت آشی                                      ذرد ــز بگــ ا نیــان شمـ

 ام ناگهانـــــت ایــــزان نکبــــــباد خ 

 ان شما نیز بگذرد ــــر باغ و بوست ــــب                                   

 آب اجل که هست گلوگیر خاص وعام

 ان شما نیز بگذرد ــر حلق و بر ده ـــب                                    

 رای ستم دراز ـــان چو نیزه ب ـــای تیغت

 ا نیز بگذرد ــ ان شم ـــــزی سنـــــاین تی                                    

 رد ـچون داد عادالن به جهان در بقا نک

 ذردـا نیز بگ ــــالمان شمــــــداد ظ ــــــبی                                    

 درمملکت چوغرش شیران گذشت ورفت

 گان شما نیز بگذردـــــو ســـــوعــــاین ع                                    

 آن کس که اسب داشت غبارش فرونشست 

 ز بگذرد ا نیــران شمــــم خـــــــرد س ـــــگ                                    
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 انه بسی شمعها بکشت ــادی که در زمــــب

 دان شما نیز بگذردــــراغــــــم بر چ ــــــه                                    

 اروان گذشت ــ ن کاروانسرای بسی کــــزی

 ز بگذرد ــا نیــــــاروان شمـــــار کــــــناچ                                       

 الع مسعود خویشتن ــــخر به ط ـــای مفت

 یز بگذرد ــتا نــــران شم ـــــیر اخت ــــــتأث                                     

 ن نوبت از کسان به شما ناکسان رسید ـای

ــ اکس ـــــنوبت ز ن                                      ذردـا نیز بگ ـــــان شمـ

 ود از آن دگر کسان ــــبیش از دو روز ب

 ز بگذردـا نیــــبعد از دو روز از آن شم                                    

ــ مل ســــان ز تحــبر تیر جورت   پر کنیم ــ

 ذرد ـــز بگــــا نی ـــــان شم ــــتا سختی کم                                    

 دتی ــود مــــران بـــــاغ دولت دگـــــدر ب

ــ تان شمــن گل، ز گلس ــــای                                    ذردــا نیز بگـ

 انه مال و جاه ــــاده درین خــست ایستآبی 

 ذرد ــا نیز بگ ـــاروان شمــــــآب ن ن  ــــــای                                  
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 وپان گرگ طبع ــــای تو رمه سپرده به چ

 ا نیز بگذردـــان شمـــرگی شبـــن گ ــــــای                                  

 ه شاه بقا مات حکم اوست ـــــل فنا کـــــپی

ــ ر پیـــــــم ب ــه                                    ان شما نیز بگذرد ـــادگــــ

 ای دوستان خوهم که به نیکی دعای سیف 

 ز بگذرد ـــان شما نی ـــــر زبــــیک روز ب                                  

 بتوفیق خداوند  
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 درمورد مؤلف : 

 

 دکتر بصیرکامجو 

 زادگــاه : والیـت پنجشـیر 

 میالدی  1961سال تولد : 

 زبان مادری : فــــــارسی 

 تحصیالت عالی : درسنت پیترسبورگ , پراگ , هامبورگ وماسکو

 .   دکترعلوم سیاسی ، حقوقی وفلسفی  درجه علمی  :
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 آثارچاپی :  

 ـ تــاریـــــخ نظــــــریات فــــلســــفی  ـ 1

 ـ اخالق تطبیقی بـیداریی دگر دوستی ـ 2

 ـ تجـــــلی احقاق حق در ابراز وجود ـ 3

 تغییرنام افغانستان به خراسان   ــ 4

 ــ پادشهان آریایی   5

 ــ عظمت فرهنگی خراسان   6

 ــ اصول مرامی حزب دموکرات خراسان   7

 ــ حاکمیت شؤونیزم قبیله افغان مولد جنگ وجنایت   8

 ــ حل اساسی مسئله ملی در افغانستان   9

 ــ روشنگرایی اندیشه در تعدد انتخاب   10

 آثاردرحال چاپ : 

 هـــویـت واجــب تـــر از اکـــسیژن ــ  1

 ــ برخی ازارشهای فرهنگ ملی و تاریخی نیاکان ما  2

 ــ عرفان ووحدت وجود  3
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 نوشته ها و مقاالت : 

 درک وتـفکر یداخالق یفـوا ــ 1

   ـتهیاز سنـت و مدرن  یشیاسلـوب آزاد اند  ــ   2

   یدمـوکراس یها اری معـ ــ   3

   ی اجتماعـ دی تحقق ام ۀگـزارــ  4

 چهارقسمت  درفدرال آلمان  یدرجمهور ی ساختارنظام قانونــ   5

   شودیشودحق آن شناخته م ی حق به زن داده نمــ   6

 دانـست    ی نجابت انسـان را گــرامـــ   7

 خشـونت عـلـیه زنـان  ــ   8

 مرد   شه یزن از گرو اند یآزاد  د یمــ به  9

    نینشـت یالـبرت ا  تینسبــ ـه ینظـرــ  10

 درعلم نجـوم   یشـناس هانیک ش یدایپـ ــ 11

 خدا"   ی" ذره ا  " معروف بهگزی " بوسون ه  هیکشف فرضــ  12

 ازمغز انسان    یمعرفتــ  13
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 دموکرات خراسان   حزب   یمسوده اصول مرامــ  14

 اساسنامه حزب دموکرات خراسان   ــ 15

  ی و فرهنگ  یاجتماع  یطرح مرامنامه و اساسنامه کانون همبستگ   ــ  16

 وجهان    ییاروپا یخراسان به کشورها

   یاسی نقش اراده در مبارزات س  ــ  17

 نقش جوانان در جامعه     ــ 18

 جامعه   یساز  یانساندر   یاخالق نیــ  نقش مواز 19

   خطرناکتر از اسالفش  یحکومت کرز ــ 20

 شناخته شود   یكشورمستفع  یاز طرف پارلمان ومحكمه عال یــ كرز 21

 امله  بدرود با فرهنگ مع ی فرهنگ خود ت یهو گاهیشناخت  جاــ  22

  ت یاز استقرارحاکم ی در افغانستان گونه ا ی چند زبان است یس  شبردیپ ــ  23

 است    لهی قب زمیشؤون

 یی  ایوآر انایآر دی بر تأک  یرفع ابهامات مبنــ  24

   ی شیتباراند   استیباس  یبرخورد عقالنــ  25
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 ومالعمر (               اری حکمت  نی) گلبدی جنگ تکارانیدرباب عفو جناــ  26

     یحامد کرز  یآقا تی از طرف حاکم

 دکترجاوبد   نیس یاکادم  دیاستاد فق   ادیــ ب  27

  ی دگر دوست یی بیدار   ی به کتاب اخالق تطبیق یــ نظر 28

   یفلسف ات ینظر  خیکتاب تار یمعرف ــ 29

 افغانستان  خراسان ــ  ی صلح برا ی اسیازسه طرح س ی انیــ ب  30

زاد ، حامد    لیخل  یزلم  ی اسیس   یو کارکرد ها  تیبه ن  ی اجمال  یــ نگاه  31

   ی احمد جالل ی، عل یکرز

 هوفند هالند   ندیاز اجالس ا  یــ صورت 32

 بزرگ  یرودک ی نشیب  یها  کردیاز رو ی ــ باز تاب 33

  یاحمد جالل   یعل یانتخابات برمفردات برنامه   ی رادیــ ا  34

 نعمان   فهیامام اعظم ابوحن   ینی د ینی وجهان ب یــ اصول اعتقاد 35

   ی امام بخار ی ــ آموزش و مقام علم 36

    مبنیتدارک حزب دموکرات خراسان   تهیکم  یاسیس  هیــ اعالم  37

  یافغان( دولت حامد کرز ت یتذکره با ثبت مل عی)توز استیرد س رب
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