
 !روشنفکر نقابدارانبند افغانستان در                    

 
 دوم  فصل دوم بخش

با رعایت فواصل معقول که درفن بیان فرآیند ملت سازی وجود دارد نردبان صعود و نزول را آرأ 

کسی و چه چه (زینه )از پله های این نردبان عمومی شهروندان یک کشور تعیین میسازد اما دراینکه 

همه میدانند و میدانیم که شرائط سیاسی و . جایی تردید وسوال وجود دارد ! باال خواهند رفت جریانی 

 ماعی کشور ما نهایت پیچیده است اما چنانچه در بخش اول این یادداشت به عرض رساندیم اجت
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قرنهاست که مردمان مختلف با تمدن های گوناگون بدون آنکه از جغرافیای امروزی افغانستان 

و ورکنند به نیم قاره هند رسیده اند و برای هفتصد سال فارسی زبان اداری و نظامی  هندوستان بود عب

مساجدی وسراسر افغانستان امروزی آن درصدای که هند بود تحول بزرگ در نیم قاره  چنین اوج در

که تحمل وبردباری ، آزادی و شرقی بدون شک آن فرهنگ واالی . شنیده می شد آسیای میانه  از 

طلبان صلح عارفان وازدلهای  بر قدرت آن روزگارمناره های در و  نمودحمل می را اسالمی  عرفان

نوی ، مث تردیدبدون  که  میکرد آزادی خواهی و استقالل طلبی را ایجاد امید و موجی از و  می نشست 

بوستان و گلستان که اندیشه های تاریخ موالنا جالل الدین بلخی و آثاری از  معنوی اثر عارف جاویدان

حک قفقاز و آسیای میانه در دهلیزهای تاریخ عدالت و عرفان با سچمه های ازرا  یرازیش یسعدناب 

و طبقه  لباس انقالب ریای جهان متحد شوید ار پرولتبا شعا اما ناگهان گروهی از ماجراجویانزده است 

بزرگترین اما درعین حال خونین ترین انقالب بلشویکی را در  ۹۱۹۱اکتبر درورا برتن کردند کارگرد 

حدود پنج  ۹۱۱۱تا   ۹۱۹۱در فاصله  وآمار ها  ها نیتخم یبنا بر برخبه پیروزی رساند که روسیه 

 .به قتل رسیدند  یاتحاد شورو ینفر از اهال ونیلیم

 
جنگجویانی  جنگهای فروان از سویه درنتیجم که  ۹۱۹۱سال ازجالب و سخت شگفت انگیز بوده که  

فرمان  افتی استقرار هیدر روس شویکی لانقالب ب که شعار حاکمیت دیکتاتوریی پرولتریا را سرمیدادند 

تواند  یاسالم نمو به نام ملت  یا دهیپد یکه در شورو ردید گلغو فعالیت های مذهبی صادرشد و اعالم 

تصور نظام  نیبا ا.  است سمیبا کمون یروزیپ سمیبا کمون تیمل انیوجود داشته باشد و در تعارض م

از  تن ۱۳۳۳۳۳م ، ۹۱۱۱مسلمانان پرداخت در سال  یاجبار ییابجا، انهدام ، ج یبه سرکوب دیجد
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ها  ینیو قزاقستان فرستاده شده و روسها و اوکرا یبریبه س یعیقرم بازداشت و با وضع فج یتاتارها

جنوب  یقوم منطقه مسخت یلیگونه دل چیسال بدون ه نیدر هم. قلمرو سابق آنان را غصب نمودند 

، حدود  تن  ۹۳۳۳۳۳گرجستان بازداشت شده و به قزاقستان و ازبکستان کوچ داده شدند که از 

 . در طول راه تلف شدند  یاز فرط سرما و گرسنگ تن  ۰۳۳۳۳

 
 سمیعنوان دورٔه کمون به که ۹۱۹۹تا  ۹۱۹۱ یها سال نیب کهایدورٔه انسجام انقالب بلشودر متأسفانه 

ضد انقالب به قتل های واهی به اتهام  در سرتاسر روسیه  بی گناهانسان ها  میلیون جنگ معروف است

هرچند در حوزه ء فرهنگی باید گفت که نباید فراموش کرد که با تأسف ودریغ فروان . رسیدند 

گسترده ای  ات تغییررولتاریا به حکم دیکتاتوریی پجامعه تمامی زیربناهای درسیاسی واقتصادی ،

را ( اتحاد جماهیر شوروی ) امنیتی واستراتیژیی نظامی  دکتوریننتوانیست انقالب اکتوبر اما بوجود آمد 

رسمأ  ۹۱۱۹روی همین معادله وقتی درسال . قل سازند از محور روسیه تزاری به عصر جدیدی منت

آثار نفوذ و تسلط عنعنوی روسیه تزاری بر کشورهای اد جماهیر شوروی سقوط کرد امپراطوریی اتح

وضع در این گونه . به صورت رسمی به مشاهده میرسند  تازه جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی 

که برخی از نخبه گان چپ اندیش جوامع شرقی مانند تاروتاریک جهان بینی مارکسیسم و لنینیزم بوده 

" و ری ـــارگـــزم کـــانترناسیونالیکه زدند آمدن سازمان های بوجوداد وایران و افغانستان دست به ایج

شبه ا جالب آنجاست که همین ام. میدانیستد  خویش  شان را مایه فخرو مباهات"  برادر خواندن

مایه را  شبه  مارکسیستی غاصبانه و استیالگرانه ای تیوریی ی از دنباله روی که زمانی روشنفکران

روشنفکران ی سدربهره ازحلقه های وکلوبهای شبانه پاریس مختصر تمرین درمیدانیستند باافتخار

تمدن وفرهنگ خاکسترازنفرت پراگنی تمدن خراسانی با چاشنه ای هویت ایرانی صدا ها و نداهای 

آخرین  یا ( پسوند )  حاکمان آن ها فقط با حذفن وکه سرا  سرمیدهند آسیای میانهدربزرگ اسالمی 

 .  ایند غسل تعمید مینم اسمای شانبخش 
http://www.dailymotion.com/video/x5t181s_ 

 !ست های افغانی امام علی رحمانوف از بازمانده گان حزب کمونیست شوروی سابق ویکی از الگوهای فاشی

از نام خود آن را  یبا حذف پسوند روس کرد، یکه قبالً رحمانف تخلص م بطور مثال امام علی رحمن 

 یجمهور یعال یشورا استیر  ۹۱۱۹در نوزدهم نوامبر ی، واست  داده رییرحمان تغ یبه امامعل

( حزب کمونیست ) یحزب یها تیدوران به فعال نیدرطول ا که ی ورا بر عهده گرفت  کستانیتاج

نباید از ، انتخاب شد  کستانیجمهور تاج سیرئ نیبه عنوان سوم ۹۱۱۱مبر سرانجام در نو بودمشغول 

ریشه در دیکتاتوریی شده که یاد برد که نقشه راه آقای امام علی رحمن از مصالحه و موادی تشکیل 

حذف پسوند نام در جایگاه  با با مختصر تغییر ووی را نه میتوان پرولتاریا دارد و طبیعی است که 

 اف یاوغلو عل دریالهام حاسالمی قرار داد ، همچنان و فرهنگ  فارسی  مرشد افراطی برای زبان

که از رهبران ارشد حزب کمونیست اتحاد  اف یعل دریحرئیس جمهور کنونی آذربایجان که فرزند 

 کی سیبا رئ فا یالهام علویکی لیکس   ۹۳۹۳سال  در جماهیر شوروی بود وبنابر اسناد منتشرشده

 یاش در رأس فساد مال خانواده یاوف و اعضا یالهام عل شده است سهیمقا ییایماف ییگروه جنا

 عمارت  نیمالک چند جانیآذربا یجمهور سیاف رئ یساله الهام عل ازدهیپسر . قرار دارند جانیآذربا

ی چون روشنفکرانشبه ، نباید تعجب کرد که چرا  امارات متحده عربی میباشد  رتی مرکز تجا یدر دب
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لطیف خان پدرام نمائنده مردم شریف بدخشان در پارلمان افغانستان از نژاد آریائی سخن میگویند و تا 

 . ارزشهای قومی و ملی تمامی اقوام ساکن درافغانستان به پیش میرود دشمنی با 

 
 

 !سفسطه گوئی می فرمائند پدرام  آغا وقتی               
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شرم را به ازجدید ترین و مسخره ترین کشفیات حضرت پدرام درحوزه ادبیات عربی است که وی 

، اینجا  شرمفرمایند که ما درتفکر دینی یک کلیمه بسیار مهمی داریم بنام  می جائی وجدان میداند و

به جای ....دانشمندان نشسته ما درتمامی حوزه تفکر کلیمه وجدان نداشتیم وجدان بعدأ به وجود آمده 

یعنی دین یعنی  شرم !داشتیم افضل فضائل  شرمادبیات خراسان زمین کلیمه در دین ما در  وجدان

مهمتر از این کلیمه خیلی ، خیلی  شرماین کلیمه را ما نداشتیم و   وجدانیعنی  شرمداشتن ، وجدان 

طالب العلمی از حوزه ء ادبیات و گرامر هر من به عنوان کسی که باوردارم اگر. وجدان بوده است 

می شمارد ، زیرا مفهوم شرم نه میتواند  را معادل وجدان نهاندکترین اطالعاتی داشته باشد شرم عربی 

و شرم دست  ایاز ح; هادن سو ن کیشرم به که به معنای  را از لحاظ مفهوم حمل کنددان جوماهیت 

 "ضمیر " کلیمه از نظر دانشمندان و زبان شناسان بلکه  گردیده است  بیان وقاحت کردن. برداشتن 

 . در ادبیات عربی جا داشته است  وجدانمفهوم است که قبل از
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