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عقربۀ كمپیوتر را اینسو و آنسو بروی صفحۀ انترنت میدواندم كه چشم گنهكارم بیكی از سیت های استخبارات ایران
دوخته شدكه به آن یكی از مقاالت جریدۀ "امید" به اصطالح فوتبالیست ها پاس داده شده بود مقاله مشاجره یی را
منعكس میكرد كه درین اواخر در اطراف اصطالح "افغانستانی" میان روشنفكران كشور مطرح شده است .من ازمدتی
به اینسو قصد داشم تا در مبارزه علیه پرازیت های عرصهّ سیاست افغانستان كه طی بحران موجود موجب عاللت
فكری برخی شده ،از موضع سنگر عاشقان سینه چاك وطن چیزی بنویسم  .اكنون كه در تبصرۀ جریدۀ "امید" مطالبی
مطرح شده است كه وجدان هر انسان متعهد بدفاع از هویت ملی را تكان میدهد ،خوشوقتم كه خود را در كنار سائر
دوستان "افغان" و "افغانستان" شریك دفاع از یك سلسله ارزش هایی میدانم كه سال ها قبل استادان ما در "پوهنتون"
فكر و ذكر مارا دران استقامت توجیه كرده اند .
قبل ازآنكه وارد بحث شوم  ،این نكته را قابل تذكر میدانم كه در بسیاری موارد میتوان با مراجعه به نقل قولیكه از
مضمون) طالب و نیو طالب (شده است  ،بصورت كامل جواب اعتراضات پوچ  ،بیمفهوم و سخت احساساتی منقد را
كه بعدا ردیف بندی شده است  ،دریافت كرد  .من در چنین حالتی نه ضرورت به ابراز نظر میبینم و هم نه خود را
ذیصالح در دخالت در جزئیات مناقشه  .درین نوشته صرفا به آن نكات عمومی اشاره مینمایم كه ممثل ترور واقعیت
ها ،سوء نیت و كج قلمی منقد است.
مشاجره از آنجا آغاز یافت كه برخی از شاگردان "چنگیز پهلوان" ایرانی تبار از هویت افغان منكر شدند و خود را
"افغانستانی" نامیدند .این مطلب با ظاهر ساده كلیه ارزش های ملی ایرا معروض به سوال میسازد كه در اطراف نام
"افغان" طی صد ها سال شكل گرفته است  .من به این باورم كه اگر قتل نفس جرم باشد  ،ترور هویت ملی كه یك
ملت را از هس تی تاریخی اش ساقط میسازد ،باید جنایت حساب شود  .قانون غالبا تالش هایی ازین ردیف را تحت
عنوان عمومی (اخالل امن و نظم عامه) مجازات مینماید  .این نظم عامه در اطراف ارزش هایی شكل گرفته است
كه افراد یك ملت را با همدیگر پیوند میدهد  .كلمۀ "افغان" صد ها بار به مشابه اصطالح ممثل باشندگان "افغانستان"
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در قوانین داخلی و اسناد بین المللی ذكر شده است .كلمۀ "افغان" شاهرگ قوانین "افغانستان" و عنصر شكل دهندۀ
بافت ملی است  .بنا ّ استعمال كلمۀ دیگری بجای آن باید مشمول اشد مجازات باشد
جریدۀ "امید" در جای دیگر از نوشتۀ خود منكر ظهور ارواح خبیثه در فكر و ذكر برخی افغان ها است  .از وی باید
سوال كرد كه  :بی باوری ذات البینی افغانها كه در بدترین حالت جریدۀ امید آنها را بدو فرقۀ متخاصم "افغان" و
"افغانستانی" تقسیم كرده است ،وابستگی به كشور های خارجی  ،برادركشی ناشی از جنگ های داخلی و باالخره
تالش در جهت نابودی هویت ملی و هزاران كرم و كنۀ دیگر راكه بنیاد هستی مارا تخریب كرده راهی است و
بسیاری از آنها در البالی جریدۀ "امید" النه كرده است  ،اگر در ردیف ارواح خبیثه حساب نكنیم  ،پس چه نامی برآن
میتوان گذاشت ؟ انكار از موضوعی به این وضاحت میتواند فقط یك عامل داشته باشد  :استقبال از نابسامانی های
فعلی ،الاقل به قصد ادامۀ فعالیت های تخریب كارانۀ مطبوعاتی.
من به این نظر آقای كوشان موافقم كه مسائل ملی باید درمطبوعات مطرح شود  ،تا زمینۀ ذهنی اتخاذ تصمیم در
مورد ،در سطح كشوری فراهم گردد ،اما بشرطیكه  :موضوعاتیكه به هویت ملی ارتباط میگیردو امكان افزایش نفاق
و شقاق از طرح آن موجود باشد ،مثال موصوع"افغان" و"افغانستانی" ،در حالت صلح ،ثبات سیاسی ،موجودیت ارگان
های ذیصالح تصمیم گیری در سطح مملكت ،در فضائیكه تشنجات عصبی فغلی فروكش كند ،طرح شود .موضوع
بیشتر ممثل اتصال ها باشد نه انفصال ها.
بنا ّ آقای قوی كوشان در اوضاع فعلی ،در طرح شتاب آلود موضوعاتیكه به زندگی ملی ارتباط میگیرد و موجب تولید
حساسیت های قومی میگردد ،نمیتواند سوء نیت خود را در بهره برداری مطبوعاتی و سیاسی از زمینه های مساعد
نفاق و شقاق فعلی پنهان كند .درصورت تاّمین ثبات كه وقوع آن چندان دور نیست ،امكان بهره برداری از میان میرود.
آقای كوشان درحالیكه از خراسانی  ،افغانستانی  ،صادرات فرهنگی)مثال اصطالحات (و سیاسی مثال) اسمعیل خان
(ایران همیشه در نشرات جریدۀ خود دفاع كرده و بدون توجه به زبان)پشتو (به مثابۀ زبان مورد تكلم بخش عمدۀ
مردم افغانستان  ۹۹ ،فیصد فحشنامۀ امید را به چاپ مضامین فارسی) نه دری (اختصاص داده ،ادعا كرده است كه
جریدۀ)امید (همیشه در استقامت دفاع از هویت ملی قرار داشته است) الحول!!(
آقای كوشان در جای دیگر جریدۀ "امید" مینویسد« :یگانه وجهه مشترك میان اقوام افغانستان دین اسالم بوده و بس».
(امید ش ۶۵7 .ـ  22نوامبر  .)200۴آقای كوشان اگر"دین اسالم" را یگانه وجهه مشترك میان اقوام "افغانستان" بدانیم و
ازناسیونالیزم "افغانی" به عنوان ظرف مخلوط كنندۀ اقوام و مذاهب مختلفه انكار كنیم ،پس چرا افغانها علیه دولت
صفوی "ایران" قیام كردند؟ مگر صفویان مسلمان نبودند یقینا چوچه های گرگین باین سوال پاسخی نخواهند داشت .
آقای كوشان در مقطع های مختلف فحشنامۀ امید از كاربرد اصطالح "برادر بزرگ" خلق تنگ چه ،كه سخت عاصی
و كفری معلوم میشود .من خود را دارای شائستگی و صالحیت كافی وارد شدن به دقایق و رموز این بحث نمیدانم،
اما همینقدر میدانم كه هیچ كسی منكر اعطای زمینۀ مساعد چانس مساوی ،برای پیشرفت در زندگی اجتماعی و مدنی
برای افراد نیست .هیچ شخصی اصل اعطای امكانات قانونی اشتراك همه افراد را در ادارۀ دولتی رد نمیكند .باید میفرمودید كه
هیچ شخص شریف و بیطرف و ملی گرایی ـ تایید اما در عین حال هیچ صاحب مغزی نباید عدم تساوی را در پارچه هائیكه
موزائیك قومی جامعۀ افغانی را میسازد ،منكر شود .
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"برادر بزرگ" افادۀ پارچۀ بزرگتر تركیب قومی جامعۀ "افغانی" است كه بصورت قطع برتری در فضیلت ،حكمت ،تقوا و
دانش را نسبت به دیگران تمثیل نمینماید ،ولو آنكه نقش وی در تكامل دولت ملی ،تاریخ ملی و تثبیت هویت ملی برجسته تر از
برادران دیگر باشد .
آقای كوشان در جای دیگر نوشتۀ خود در حالیكه همه سالطین گذشتۀ پشتون تبار) افغانستان (را عناصر وابسته به اجنبی میداند،
در دفاع از اقوام غیر پشتون میگوید «:سایر اقوام افغانستان را به بیگانگان نسبت دادن ،در حالیكه هیچ یك از سران این اقوام
ننگ جیره خواری "انگلیس" را نكشیده اند ،اتهامی بیش نیست» .متوجه هستید كه درینجا گردانندۀ جریدۀ "امید" وابستگی بیگانه
را منحصرا به "انگلیس" نسبت میدهد تا وابستگی ائتالف شمال به شوروی و روسیه مطرح نباشد .
ازینكه بگذریم نكتۀ قابل تذكر اینست كه) افغانستان (در طول تاریخ معاصر خود از اقوام غیر پشتون زمامدار نداشت  ،اگر
میداشت  ،كی میتواند تضمین كند كه از حلقۀ نفوذ قدرت استعما ری در منطقه بیرون شده میتوانست ؟ امان هللا خان "پشتون
تبار" این آزمایش ناكام را كرد ،اما دیدیم كه چگونه توسط "بچۀ سقاّ" تاجیك تبار ،این اجنت استعمار انگریز ،سقوط داده شد.
بیایید به تاریخ نظر اندازیم  ،مگر احمد شاه مسعود با امضای موافقت نامۀ آتش بس با اردوی نمبر  ۴0شوروی در1۹82در
حق هر آنچه مقاومت ملی ،جهاد ،شهادت ،وطن و غیره بود ،جفا نكرد ؟
برهان الدین ربانی و مسعود را مگر روس ها به كمك پرچمی ها در یك كودتای كامیاب علیه پالن صلح ملل متحد در 1۹۹۹2
بقدرت نرسانید.؟
مگر آقای كوشان فراموش كرده است كه قریب دو ماه قبل وزیر دفاع روسیه طی مسافرت خود در هندوستان ،خود را در موضع
وكیل مدافع ائتالف شمال قرار داد و برخالف كلیه اداب دیپلوماسی ،به شیوۀ بسیار گستاخانه ،بی آنكه از عواقب تجاوز قبلی
خود به افغانستان حتی خم به ابرو بیاورد ،در مورد اعطای سهم الزم در حكومتی كه قرار بود از جانب كرزی تشكیل شود ،به
نفع ائتالف شمال چنه زد و بیشرمانه اعمال نفوذ نمود .
فقط فقدان بصیرت و سوء نیت میخواهد كه ما از وابستگی سیاسی ،پولی و استخباراتی ائتالف شمال به روسیه ،ایران و هندوستان
منكر باشیم و از حمایت پاكستان از طالب داد و فریاد سر بدهیم .ما وجدان های خفته را به بیداری دعوت میكنیم و جار بلند
اعالم مینماییم كه مداخله از هر جانبی كه باشد و بهر مقصدی كه صورت بگیرد ،چه محمولۀ آن مال عمر باشد  ،ربانی و یا
دوستم  ،مغایر منافع ملی ما است.
آقای كوشان در جای دیگری از نوشتۀ خود چنین مینویسد :
»...كسانیكه عمری را در استخدام آی .اس.آی .بسر برده اند و حلقۀ غالمی آنرا زیب گوش و گردن خود كرده اند ،آیا بخاطر
آزادی میجنگند ؟ چنین ادعائی درواقع اهانتی است بس بزرگ به روحیۀ آزادی .اگر ما طالب را آزادیخواه بنامیم  ،پس آزادی
كش و آزادی ستیز كی خواهد بود ؟«
بج واب باید گفت كه آزادی كش كسی است كه به زور قوای خارجی  ،حكومت برحال طالبان را سقوط داده است .توضیح اینكه
حوزۀ جغرافیایی ایكه طالبان از آن برخواسته اند  ،فیل پایۀ تاریخی مقاومت
علیه تهاجم خارجی بوده است .طالبان از آزادی برداشت سنتی خود را دارند ،این برداشت ،در بند تجویزشورای امنیت ،جهانی
شدن حقوق و سیاست و غیره و غیره نیست .برای یك دهقان كندهاری مشروعیت حضور قوای خارجی از طریق تصویب
شورای امنیت قابل درك نیست .....وی به خارجی از هر راهی كه آمده باشد به دیدۀ بیگانه مینگرد كه طرد آن دارای مجوز
قومی  ،ملی و شرظی میتواند باشد  .این است مفهوم آزادیخواهی نزد یك روستایی بیسواد كه برای به اصطالح یك) غرب زده
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(قابل درك نیست قصد من بصورت قطع كم اهمیت جلوه دادن وابستگی طالبان بگروه های رادیكال مذهبی پاكستان نیست ،اما
دور از انصاف است كه:
ـ اوال درین وابستگی آمیزش های قومی ،مذهبی و اجتماعی ایرا كه در پهنهء تاریخ  ،مردمان دوسوی خط دیورند را بهم پیوند
داده و دوران مقاومت پهلو های عاطفی این پیوندرا تقویت كرده است در نظر نگیریم و آنرا هم ردیف ارتباطا ت جبهۀ شمال با
روسیه و امریكا قیاس كنیم.
ـ ثانیا درجۀ این وابستگی را به مقامات پاكستانی زیادتر از پیمانۀ تبعیت ائتالف شمال ابتدا به حاكمیت شوروی و روسیه و سپس
به حكومت امریكا قیاس كنیم.
در عبارات باال با طلب معذرت از دلخوردگی خواننده  ،بخشی از تراوشات نوك قلم آقای كوشان را در میدان ریختیم  ،به این
كار به پیش میرویم :
در جایی دی گر جریدۀ بالفساد "امید" از عناصری كه در استخدام آی .اس .آی و سی .آی .ای .قرار گرفته مذمت شده ،كه این
كار خوبی است .اما خرابی كار درینست كه در مورد شخصیت های وابسته به كی  .جی .بی سابق و استخبارات فعلی روسیه
كه وطن را خراب و افغان را تراب كرده اند ،سكوت شده است .منقد دشنام های جانداری برضد كسانیكه عمری را در استخدام
سی .آی .ای .بسر برده اند (مقصد وی طالبان است) حواله مینماید ،اما در مورد مقالۀ "واشنگتن پوست" (22و  23فروری
 ) 200۴كه عالمی از ارتباط ائتالف شمال و بخصوص احمد شاه مسعود را با سی .آی .ای .افشا نموده است ،خود را به كوچۀ
حسن چپ میزند .نویسندۀ مقاله "ستف كول" ژورنالیست معروف امریكایی است كه بصورت مستند مقادیر پولی را كه سی.
آی.ای .دهۀ هشتاد و نود بخاطر مبارزه با شوروی ،ستف كول ازین پول به مثا بۀ نوشتن روی یخ و گذاشتن به آفتاب یاد مینماید
و طالبان به اختیار مسعود گذاشت  ،بیان مینماید.
جریدۀ "امید"بعد از از پیچ و تاب دادن بیجای قلم كه دران شرارت و جنون موج میزند موجودیت نظام طبعی تقسیم قدرت در
جامعۀ قبیله وی را انكار مینماید  ،اما وجود نظام های دكتاتوری گذشته را تائید میكند .آقای كوشان تصور میكند وجود نظام
طبعی تقسیم قدرت مستلزم وجود دیموكراسی است .آفرین به این ذكاوت!
آقای كوشان بعدا نقش پشتون ها را در تا مین وحدت ملی مورد سواالت متعدد قرار میدهد ،وی آداب مرسوم مطبوعاتی را
بیدریغ در مینوردد .تاب و توان مقابله را با زنده ها در خود نمیبیند  ٫به سراغ مرده ها میرود  :استخوان های مرحومین عبد
الرحمن خان  ،هاشم خان و محمد گل خان مهمند را از قبرستان میكشد .گاهگاهی آنها را بر فرق خود میكوبد و گهی بر كلۀ
دیگران  .... .این استخوان كوبی در حالی است كه در همان شماره هائیكه عملیات اكروباتیك قلم مجال تفكر سالم را از آقای
كوشان كامال سلب مینماید ،همكار قلمی دائمی جریدۀ امید ،آقای محمد نعیم كبیر تاجك تبار ،دارای سابقۀ ضدیت با پشتون ها در
یك تبادلۀ نظر بسیار صادقانه با یكی از استادان سابق پوهنتون به بخشی از واقعیت ها اعتراف میكند ،تا مگر آقای كوشان به
راه راست هدایت شود (چه تالش بیهوده یی) .روحیۀ بیانات آقای كبیر درین محور میچرخد كه در طول حاكمیت سالطین گذشته
وحدت ملی در كشورتامین بود و و مرز های قومی و مذهبی جامعۀ افغانی را به پارچه های مختلف تقسیم نمیكرد .نامبرده به
استاد سابق خود از خاطرات گذشته چنین یاد میكند« :باور كنید استاد عزیز ،من در آن وقت نمیدانستم كه شما تاجك هستید یا
پشتون یا هزاره  ....ما پوهنتون كابل میگفتیم دگروال و ،دگرمن و جگرن میگفتیم .شاغلی میگفتیم ،مجالت پشتون ژغ ،ژوندون
و میرمن را میخواندیم .با اتن افغانی میرقصیدیم ،پیراهن افغانی بتن خواهران خود میكردیم( ...جریدۀ امید  3جنوری .)200۵ ،
مقالۀ آقای كبیر به اعتراض پوچ آقای كوشان درینكه در گذشته وحدت ملی وجود نداشت ،پاسخ كافی و شافی اعطا میكند .
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آقای كوشان در جای دیگر از نوشتۀ خود  ،كشته شدن سه هزار طالب در شمال كشور ،چندان ناراض معلوم نمیشود  ،وی
مینویسد  ....« :این سه هزار نفر به چه دلیل به شمال كشور رفته بودند ؟ آیا از ایشان دعوت به عمل آمده بود ؟ و اگر آنها
كشته شدند  ،شاید بسی از آنها همان جنایت كارانی بوده باشند كه دست های كثیف شان به خون های پاك بیگناهان آلوده بوده
باشد »....جواب این سوال را كه ایا از طالبان برای آمدن به كشور دعوت بعمل آمده بود ،آقای ربانی در آوائل ورود طالبان به
قندهار برای آقای كوشان تدارك كرده است  ،وی آنها را "نهضت خود جوش ملی" نامید .مگر این نهضت خود جوش ملی حق
رفت و آمد و اسكان را در در هر كجای كشور كه دلش میخواهد ،نداشت؟؟
آقای ك وشان بعد از كشته شدن چند جاسوس ایرانی در شمال كشور در زمان حاكمیت طالبان گریه سر میدهد و در جای دیگر
از نوشتۀ خود ازینكه نقد جریده در سیت انترنت كه بوسیلۀ ایرانیان برای تخریب پروسۀ صلح در افغانستان ااداره میشود ،
منعكس گردیده است  ،اظهار شادمانی میكند  ،به موازات آن با چشم سفیدی منحصر بفرددر تمام طول و عرض نوشتۀ خود
پشتون ها و سالطین پشتون را به وابستگی به بیگانه محكوم میكند( .الحول وال قوت اال با هلل)  .آقای كوشان پس از تاخت و تاز
آمیخته با كینه و تعصب قومی به زبان ،فرهنگ و قوم پشتون  ،قیافۀ بیگناه بخود میگیرد و بر مسند وعظ و نصیحت تكیه میزند
و میگوید :آنچه درین مضمون از گذشته های دردناك یاد شده  ،فقط یك تذكر تاریخی بوده است ،مسئولیت آن متوجه دست
اندركاران آن زمان میباشد ،نه نسل كنونی  .باید گذشته را به تاریخ سپرد و بازخواست از ستمگران و جفا كشان را به روز
حساب محول كرد .
درحالیكه فهمیده نمیشود كه مقصد آقای كوشان از (روز حساب) دنیوی است یا اخروی؟ قصد وی ازین عقب نشینی یی سخت
شیطنت آمیز دو چیز است:
ـ یكی به نظاره نشستن به شراره های آتشی كه افروخته است از فاصله های دور  .آنقدر دور تا دامان چركین جریدۀ امید در
شعله های آتش نفاق و شقاقی كه همیشه آنرا دامن زده است  ،نسوزد.
ـ دیگر دادن برائت ذمه به جنایات به اصطالح آقای كوشان (نسل كنونی) .این نسل كنونی كه آقای كوشان بدفاع از وی قلم
گنهگار خود را به "چپ و راست" اشاره به ائتالف شمال به مثابۀ تركیبی از كمونیست ها و اسالمیست ها (میدواند ،همان جنگ
ساالران و ستم پیشگانی است كه طی زدو خورد های داخلی به نام قوم و مذهب بر فرق یكدیگر میخ میكوبیدند.
 2۵سال جنگ موجب ظهور بحران اعتماد میان خانوادۀ اقوام افغانستان شده است .این امری كامال طبعی و منحصر به جامعۀ
افعانی نیست ،مهم اینست كه نا گواری های جنگ هیچگاهی اقوام افغانستان را علی الرغم وابستگی سیاسی برخی رهبران به
كشور های خارجی  ،در جهت اعالم جدائی از قلمرو ملی و مادر وطن نكشانید  .این خود مظهر عشق بیپایان فرزندان وطن در
زیستن در سرزمین واحد افغانستان است  .حساب رهبران سیاسی دوران بحران  ،اعم از "ائتالف شمال"" ،طالبان" و غیره كه
بحساب كشور های بیگانه  ،دود از دمار مردم خود كشیدند ،از حساب مردم عامه ،هزاره ،تاجك  ،پشتون و غیره كه همیشه در
صف اول قربانی و صف آخر امتیاز قرار داشته اند ،كامال جدا است .بنا ً قرار دادن ائتالف شمال با قوم با شهامتتاجك در یك
ظرف به همان اندازه ناروا است كه گنجانیدن قوم سلحشور "پشتون" با "طالب" در یك لفافه.

افغانستان وطنم
وطن ای نکـو نامت افغان ستان

هوایت خوش و منظـرت دل ستان

روان بخش دلهاست بوم و برت

ســر الـفـت ما و خاک درت
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ز کوی تو ره رفته سوی بهشت

گوارنــده جوی تـو جوی بهشت

زمین و فضا به کابل پر گلست

جهان مست و شیدا چون بلبلست

ز بس دارد از گردش دهر باد

لقب یافت بـلـخ تــو ،ام الـبـالد

سخن ساز کردم چو از غزنه ات

سپـــهر بــرین می شود فتنه ات

به عالم بلــند اســـت نام هــرات

می علم و عرفان به جام هـرات

بدخـشانت از لعل شـد ســرخـرو

بـــود مــعـــدن الجـــورد انـدرو

ثــمرخـیـز از بس بود کـــندهار

خجل ساوه( )1را می کند از انار

گـــرشک و فراه تو معمور بــاد

ز خـاکـت پراگـنـدگی دور بـاد

اگر سرد سیرت بهاران خوش است

همان گرم سیرت زمستان خوش است

چه خوش فیض جاریست با هیرمند

که تازه ست ازو مزرع ()2کشتمند

فلک در کمین گزندت مباد!
تزلزل به کـــاخ بلندت مباد!
(مرحوم قاری عبدهللا ملک الشعراء  -از کتاب دری صنف هفتم لیسه ها)

نویسنده (ولی احمد نوری)

تذکر :هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که قسمتهای قبلی "افغانستان گلستان اقوام" و مطالب دیگر این
را هم مطالعه کنند ،با اجرای "کلیک" برعکس نویسنده ،در صفحۀ مقاالت میتوانند به فهرست "آرشیف" وی رهنمائی شوند!
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معرب ساخته اند چنانچه شاعر
 -1ساوه شهری در جنوب کشور ایران که به انار خود مشهور است .عرب ها ساوه را به شکل (ساوج) ّ
مشهور (سلمان ساوجی) منسوب به آن شهر است.
 -2کشتمند به معنی دهقان است
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