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 16/03/2017                               حضرت                                                 . غ

 اهی کوتاه گن
 حوت از فراز درخت توت چهاربه بیست و 

 قسمت اول

  بوستان است و عبدّللاه  تلخ است ز رگا کاسنی ر مجرم است ز بوستان استگا

ی و نجوائابیات مناجاتی  مخاطبرچه گ. باشندمی ت رهمانا پیر هر آابیات مناجات زیبای پیر هرات یا این یکی از 

  .استفاده نمودران گدر مورد خود و دیرفته و گآنرا به عاریت توان می باشد ولی می این پیر فقیِر غنی خودش 

 دارم:میان عزیز تقدیم گخدمت خوانند هیک عرض کوتا، مردم شریف هرات بپردازم قیام حوتقبل ازینکه به موضوع 

ی گیک تحلیل کامالً بازاری و کوچآنچه مرور خواهید فرمود  ، باشم و نه نوشته هایممی نه من یک شخص اکادمیک 

ه باشد و نمی روزنامه و کتاب دخیل ار و رادیو و گخبرنکدام  که در آن نه نقل قولباشد می بسیط و بسیار ساده و 

البته چشم ) دباشمی صنایع دستی فته شود یک گیا بهتر بسیار ساده که یک تحلیل بلعینی  –کدام سند علمی هم ارائۀ 

 غلطی ها و کجی های بیشماریدارای که ممکن  باشد(می نقول معتبر  لنقمشمول  فته های افراد معمولیگیا دید بنده و 

شاخ ها و  دارای تنومند ودرخت توت یک درخت با در نظرداشت این نکته که ،  باشد و ممکن از حقایق بدور باشد

صۀ که البته مشخ) رسدمی کمی محدود بنظر امکان دید آن از باال به پائین باشد که می پهن و نسبتاً انبوه های  گبر

  . معذرت می خواهمان عزیز گقبالً و قلباً از یکایک خوانند . بناءً باشد(می توجه  قابلبلندی آن 

ئی کسبی یبار زگذاتی و طبیعی اش و دییکی زیبائی  ، تشکیل شدهاز دو بخش  خاکی(همین ُکرۀ ) زیبائی دنیا ، راستی

 باشد. ی منوع که این زیبائی کسبی نیز دو  ، باشدمی اهدای کار و تالش و ارادۀ بشریت  شاش که البته زیبائی دووم

 ، باشدمی مخصوص خودش را دارا شهر و هر والیت و هر کشور از خود زیبائی های هر کوچه و هر قریه و هر 

 . باشدمی از زیبائی های سرشار برخوردار ون هر شهر و کشور گوناگی گوضعیت طبیعی و فرهن

می ن سرزمین افغانستاهای طۀ قابل توجه ترین خزیباترین و ی یکی از گفرهن - از نظر تاریخیشهر باستانی هرات 

دولت های خونین بین  یاهگمورد ایجاد جنجال ها و چنه زدن های قعیت جغرافیای سیاسی وباشد که البته از نظر م

 . مختلف شده

ان گوجود بزر. قرار دارند در صدر تمام اقوام و ملیت های افغان گاه سطح دانش و فرهنگمردم شریف هرات از ن

ی غنای بیشتر به این گفرهن-وقایع مهم تاریخیمحل ی منحیث معبر و گفرهنمؤقعیت خاص  همچنینعلم و ادب و 

وست د گمتواضع و مؤدب و فرهنمردم هرات با اینکه از شخصیت بسیار . وجود پاک افغانستان بخشیدهوشۀ گر گج

شان در  دو با اینکه تعداباشند می خاص خودشان برخوردار و محلی ملی شوند ولی از یک نوع تفکر می شمرده 

وش نواز هراتی گو  گقشنلهجۀ  . رسانندمی کمتر حضور بهم نیست ولی در تجمعات عمومی کم اروپا و امریکا 
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 گزربکابل ر منجمله گکه در محیط های دی ورنه اشخاصی ، باشد البته لهجۀ اصلی آن سرزمینمی سخت قابل توجه 

ُخلِق مثل لهجۀ نطاق خوش حنجره و خوش چهره و خوش تزریق شده بود لهجۀ شان اصالح شده و هرمون شده بودند 

استعداد خوب و عزیز هرات اعم از زن و مرد از پویائی و مردم فعالیت اقتصادی از نظر . مهدی ظفرمرحوم شهید 

رسیده بودند بخصوص در حد خود کفائی  غذائیاز نظر تولیدات ان والیت هرات گباشند، باشندمی خاص برخوردار 

انه گی ، دکارآمد بسیار کوشا بودند و هستن پشم و ابریشم و صنایع نفیسشهر در تولید لبنیات و  نبیروساکنین مناطق 

 . دا ( کمتر در آن مشاهده می شدگ) !طبقۀ روشن ضمیرشهر کشور ما بود که 

نه زیاد خنک و رم و زمستان نرم و گتابستان  ، خشک و غیر مرطوبدارای اقلیم والیت هرات  ، از نظر اقلیمی

رسد اینست که در سه ماه می اذیت کننده بنظر که کمی  یک چیزی. یردگمی بارش برف به ندرت صورت همچنین 

 . ندپهن و دراز به رقص در می آیی و بریت های گکتائی و شملۀ لونن ، باد های نسبتاً تُند شبخاطر وزتابستان اکثراً 

ا یک مطلب  هداشته:گنمشغول که همواره ذهن بنده را می مه امه

 اشتراک، و مؤسس دولت افغانی یعنی احمدشاه بابای کبیر گشخصیت بزر روگهواره و گمردم قندهار و هرات در 

ز دو خطۀ عزیوار این گولی مردم بزر باشدمی هرات و مدفون قندهار یعنی اینکه احمد شاه بابا متولد ، تصاحب دارند

نداشتند که شاید  باهم تماس نزدیک و سازندهملی مراودات و برادری ی و گاز نظر فرهنونه که شاید و باید گهمان

ز احمد شاه بابای عزیر گنکته نیز می اندیشم که ازبانی باشد و ضمناً به این ناخوش آیند همان تفاوت علت این امِر 

آنچه که امروز  ی ما پویاتر و بهتر ازگفرهنزید امروز شاید وضعیت گپایتخت خود بر می شهر هرات را برای 

 . بهر حال این یک نظر است ، بودمی  ، هست
 

ا اصل مطلب!  و امه

ا ر رگبپردازم اشاره به یک مطلب دیتوان تحلیل خودم(  در حدهرات )یزه های قیام مردم گقبل ازینکه به علل و ان

رسیم ت، باشدمی ر گو تا اندازۀ کشور های دینقشۀ فکری کشور ما  نظر انداختن به این مطلب عبارت از، دانممی مهم 

 باشد:می قرار ذیل ون گوناگافکار سیاسی  عما و نقاط تجمنقشۀ فکری کشور 

 . انگرهار و قندهار و زابل و هلمند و اروزگوالیات ننبیشترین تعداد خلقی ها در 

 . بلخ و بامیاناطراف آن و  وکابل والیت بیشترین تعداد پرچمی ها در 

بالخص در طور متفرق در تمام والیات ه ب، بیشترین تعداد اعضای نهضت اسالمی یا به اصطالح عوام اخوانی ها

 . منجمله والیت کابل و مشرقیمناطق پشتون نشین 

 . ن(یالبته تاجک نش) بدخشان و اکثر صفحات شمالحزب شعله در والیت هرات و بیشترین تعداد 

ولی تعداد شان داشت می سیاسی وجود در هر والیت به تعداد کمی اشخاص دارای هر تفکر قابل ذکر است که 

ل مالحظه و قابیر گتعداد خلقی ها بسیار چشماینکه تعداد اخوانی کم نبود ولی مثالً در شهر قندهار با  ، یر نبودگچشم

در زمان قدرت پرچمی ها از رسید که البته این تعداد کم می پرچمی ها بسیار معدود بنظر بود و افراد منتسب به 

 ، بودند رویدهگمارکسیزم چینائی سه چهار نفر که به تئوری ، در پهلوی این، مواقف بسیار باالئی برخوردار بودند 

.  دالبته این سه چهار نفر چون اصالتاً پشتون بودن ، رفتن نام شان خود داری می ورزمگمن از  ، نیز حضور داشت

زب بودند نیز عضویت حغیر پشتون تبار  متعلق بهری ورزیده که گنمود ورنه افراد دیمی بیشتر جلب توجه  بناءً 

نداشتند و خود را مثل یک جزیرۀ اهلیت و استعداد مبارزۀ فکری  ، چند تا پشتونشمول این ه که بشعله را داشت 
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ش در اوایل دهۀ ی ایک ، چند نفر شعله ای های پشتوناین از جملۀ ، پنداشتندکوچک و خشک و بد آب و هوا می 

از تفکر مارکسیستی رش گمیالدی در شهر زاهدان توسط قاچاقبران منتسب به حزب اسالمی کشته شد و دیهشتاد 

ت اجتماعی ورشکس - و متباقی شان نیز شاید در آشفته بازار سیاسیبرد می دست کشیده و امروز در امریکا بسر 

های  متعلق به اقلیت نمودمی که صحبت های آتشیِن خلقی ها جالب است بدانید یکی از اعضای برجستۀ  . شده باشند

 . بودغیر پشتون 

نیست، ار ما ذاری بر افکگتأثیر بیرون از وطن ما که بی ارتباط با البته افکار چپی( بر نقشۀ فکری)مختصر  نظرحال 

 شود:می افکنده 

 -تیهر دوی شان از مفکورۀ مارکسیسدر چین با اینکه بنا و شالودۀ فکری ی گانقالب فرهنانقالب اکتوبر در شوروی و 

 ، نانه داشتندو دشم ر موضع خصمانهگنه اینکه باهم دوست بودند بلکه علیه یکدیعمالً ی تشکیل شده بود ولی کمونیست

شور دو کذاری می کشم که این گسپاسهمیشه یک نفس عمیِق دانم که می ولی اینقدر  دانممی البته علت این را من ن

با مشکالت سخت مواجه مسلحانه و غیر مسلحانه در میدان مبارزۀ ما را ی! با هم دوست و برادر نبودند ورنه کمونیست

 . می نمود

طعنه  تار را با استعمال ادبیگو آنها یکدیِژن دشمنی این دو کشور طبیعتاً به طرفداران فکری آنها نیز منتقل بهر حال 

 -یاسیسهنوز در مراحل ابتدائی انقالب چیِن مائو . نمودمی سوسیال امپریالیست شئونیست و خطاب  خطاب یعنی آمیز

پی  ، واحتمالی مسک یدشمنو به مؤقعیت ستراتژیک ا غرب بخصوص امریکدهقانی بسر می برد تا اینکه  - یگفرهن

ردن و گ ناِب این شتاب برت، رفتگام های چین بسوی صنعتی شدن شتاب گ ، برد و با سفر تاریخی نیکسون به چین

ن به امریکا احتماالً نزدیکی چی ، ردیدگتفکر مارکسیستی مشترک ی تنفِس گینی انداخته و موجب تنگسنپنجۀ شوروی 

 . افزوده باشد پیکنگ مسکو وتاکتیکی  - عقیدتی-بر شدت اختالفات فکریشاید 

مسایۀ هردید و گه روسیاشغال کشور های اروپائی و همچنین کشور های جنوبی مسکو بعد از انقالب اکتوبر مؤفق به 

فیت کیکه کمبود شائی نبود گصدد کشور ردید ولی چین در گجهان دموکراتیک غرب یعنی اروپا دیوال به دیوال 

بوده که البته در سطح اروپا فقط مؤفق به تشکیل یک دولت طرفدار می علت این امر تئوری و کمبود منابع اقتصادی 

رهبری این جریان را انور خوجه بود چه بال بود ردید که گنام البانیا ه یک کشور فقیر و غیر مهم اروپا بخویش آنهم 

روسی خود که در سایر ممالک اروپای شرقی  همکیشانبر عهده داشت که البته در سرکوب ملت خود دست کم از 

 . نداشت، حاکم بودند

، ریطرفداران فکطرفداران فکری مسکو به مراتب بیشتر بود تا  غربی در سطح جهان بخصوص اروپای روشنفکرِ 

و ضمناً بعضی جوان های د بود وزن ها یک م کشیدنِ  ترگسمثل روئیدن به افکار مارکسیستی گآنزمان پیکنگ. 

 ، پیکنگبهشِت دیجیتالی و کاغذی مسکو و یزه های واهی مسحور و مفتون گاز روی انجهان متمدن و دموکراتیک 

عبیر علیحده نیازمند یک تفسیر و ت ، ی در جوامع عقب ماندهکمونیسترفتِن افکار گمسئلۀ رونق لبته )ا، رفته بودندگقرار 

 ، ولینسیستی مسک - غلط مارکسیستیاندیشۀ  بر کشور ما و افشای ماهیتبعد از تجاوز نظامی شوروی . (باشدمی 

 . ردان شدندگعقیدۀ خویش رو ان اروپای غربی از کمونیستسی چهل فیصد 

نا مسکو بجز اقمار شوروی( در آن کشور ها )به ی داشتندگفرهن -اقتصادی -مسکو حضور نظامیکه  در کشور هائی

عراق و  مثل ، نمودمی مارکسیستی پرهیز  لوژی واز کاشتِن تخم ایدی ، پنهانی که با کشور میزبان داشت توافقبه 

ی گاقتصادی و فرهنرابطۀ نزدیک  ، پیکنگکه با کشور هائی ، در مقابل، غیرهسوریه و مصر و یمن جنوبی و 
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ینکه با یا مثالً هندوستان با ا ، تخم افکار مائوئیستی نداشت چین تمایِل به کاشتنِ در آنکشور  ، مثل پاکستان ، داشت

، یخط فکرهای هند قریب به اتفاق متمایل به  کمونیستهمکاری نزدیک داشتند ولی ینه ها شوروی در بسیاری زم

 عجب نقشۀ جالِب؛. بودند پیکنگ

 ترین حزب سیاسی بعد از حزبگبزرمذهبی داشت ولی -ریشۀ قومی از هند یزۀ جدائی شانگبا اینکه انمردم پاکستان 

-یلبرالیستاین حزب ممزوج و متأثر افکار  ، بودتشکیل شده بهوتو حزب مردم بود به رهبری مرحوم  ، گمسلم لی

جالب این است  ، نمودمی مخلوط حساس پاکستان ایجاب همچو حزب ممزوج و سوسیالیستی بود که ممکن مؤقعیت 

یزه گز روی انی باشند فقط اکمونیستافکار روئیده به گبدون اینکه مجهز یا طبقۀ روشنفکر پشتون تبار پاکستان که 

ر پاکستان د ، پیش از کودتای ثورچون  . و پرچم بودندسخت دلباختۀ مسکو و حزب خلق  ، های تاکتیکی نه تئوریکی

پ این پشتون های چ ، بعد از وقوع کودتاه ، ت نداشتیبود و هیچ حزب سیاسی اجازۀ فعال شدهحکومت نظامی مستقر 

ه ن ، و بعد از تجاوز شورویاعالن نمود را با حزب خلق و انقالب  و صوری خویشپشتیبانی عمیق اخالقی  ، مزاج

ائید و تحزب خلق و پرچم   همچو این تجاوز رابطور علنی بلکه  نکردندافکار خویش تجدید نظر قایان در آاینکه این 

 ذوق ردوی سرخ اشکاغیر رسمی خویش در عشق ورزیدن به پ به جائی رسید که در ادبیات گحتی  ، توجیه نمود

 چون، جان می کندرخ در خاک پاکستان و یا حد اقل پشتونخوا اردوی سذاشتِن گو شوق می ریخت و در حسرت پا 

بخصوص در مناطق صوبۀ بلوچستان با استفاده از این احزاب پشتونی  . بناءً ردهم آیی و تجمع احزاب ممنوع بود گ

اُردوی ُسرخ و در ضدیت با جهاد و در تائید عملکرد روی دیوال های شهر یا قریۀ خویش شعار های شب  یتاریک

مبارز شهیر و  پسرِ  ، احساسدرین  . مذهبی و یا دولتی پاک می شددوباره توسط افراد حزب خلق می نوشتند که 

 ، سهِم یکسان داشتند و هواداران شان عبدالصمد خانمرحوم  خوشنامِ مبارز شهیر و  و پسرِ  خانچا مرحوم پا خوشنام

و اینکه امروز این دوستان چه می  ، عمیق شدران بازی و شرائط بازی دچار تغییرات گالبته ورق های بازی و بازی

  ،انتظار و توقعش نداشترفتار شد که گشوروی به سرنوشت صه اینکه الخ. دانممی من ن، ویند و چه می اندیشندگ

غرب و جهان آزاد نیز از ، ی و امید به کار آمدی آن در هوا دود شدکمونیستافکار  ، ردیدگشوروی تبدیل به روسیه 

دنبال یک کار و کسب ان محلی و منطقوی و جهانی نیز کمونیستشد و ی آسوده خاطر کمونیستاحساس خطِر بابت 

ردش گر در این طرف و آنطرف گیک راه فکری دیدنبال تراشیدن  ، ردان سرگردان یا گسر شان(البته اکثریت ر)گدی

ا ، اند  مسئلۀ فکری چین:امه

ح جهانی طسدر  گو با توجه به تسخیر بازار های بزر چین با توجه به رشد اقتصادیاینطرف ه از پانزده بیست سال ب

چین  کمونیستحزب ، به اصطالح دموکراسی در بسیاری از کشور های جهان ادینه شدننهرشد و و با توجه به 

 ایهذاری گر هیچ فعالیت و سرمایه گدیرزهای خود بجز فعالیت های اقتصادی رفت که در بیرون از مگتصمیم 

شته شدند ذاگخارجی وابر جا ورشکست و بدون پشتوانۀ ها  کمونیستهمۀ  . بناءً  ، نداشته باشدژیکی فکری و ایدیولو

و که دشود که پیروان همین دو خط می ازین خاطر بعضاً مشاهده  ، تئوریک همۀ شان کساد و حتی بسته شدو بازار 

ر گدییک ، میان خیالیو  لیخاردهمائی های میان گمحافل و ر تشنه بودند امروز در گسه دهه پیش به مکیدن خون یکدی

ً گرا در آغوش  ه متن ک نمازی ، ی پرداختهکمونیستافکار بدون وضو با کراهت تام به اقامۀ نماز جنازۀ  رفته و مشترکا
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