اﺣﻣد ﺷﺎه راﺳﺗﺎ:

درﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺧﯿﺎﻻت و ﻓﺎﻧﺘﯿﺰی هﺎی »ﻓﺎوﺳﺘﯽ« ﭘﺮﺗﻮ ﻧﺎدری
ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﭘﻧﺟﺎھﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﺗﺎﺳﯾس ح .د .خ .ا
ﯾوھﺎن وﻟﻔﮕﻧﮓ ﮔوﺗﮫ ،ﺷﺎﻋر ﺑزرگ ﻗرن  ١٩آﻟﻣﺎﻧﯾﺳت .او ﺳرآﻣد اﻧدﯾﺷﮫء ﺑزرگ و ﺷﻌر ﺑﯽ ھﻣﺗﺎی
اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ،ﻧﮫ ﻋﻘده ھﺎی ﺳرﮔﺷﺗﮫ و وﺟدان ﺳر ﮔردان اﻧﺳﺎﻧﯾت» .ﻓﺎوﺳت« ﻗﮭرﻣﺎن داﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﻣﯾﺎل ﺷوم ،روح ﺧود را ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن واﮔذار ﮐرده اﺳت .اﯾن اﺛر در دو ﺟﻠد ،ﺑﯾﺷﺗر از
دو دھﮫ ،در دو ﺑﺧش ،ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫء ﮔوﺗﮫ ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده و ﯾﮑﯽ از ﺷﮭﮑﺎر ھﺎی ادﺑﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت .و اﻣﺎ:
ﺳﺧن روی ﮐﺎر و ﭘژوھش ھﺎی ﮔوﺗﮫ ﻧﯾﺳت .اﯾﻧﺟﺎ ﺣرف ﭘﯾراﻣون ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزی و ﻋﻘده ﮐﺷﯽ ھﺎی
ﻧﯾﻣﭼﮫ ﺷﺎﻋرھﺎ و "ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران" ﻣزد ﺑﮕﯾری اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﻣرار ﻣﻌﯾﺷت ،ﺳروده و ﺳﺧن را دﮐﺎن
ﺑﻘﺎﻟﯽ و ﻣﺗﺎع روزﻣره ﮔﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .زﺑﺎن ﺳﭼﮫ و ﭘﺎﻟوده ﻣﺎدری را در ﺗﻧﮕﻧﺎه ھﺎی ﻋﻘده ھﺎی ﺣﻘﺎرت
ﺑﮫ ﺣراج ﻣﯽ ﮔذارﻧد .اﯾن ھﺎ ﺑرای اﻗﻧﺎع ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎ و ﺣﺎل اﺳﻔﺑﺎر ﺧوﯾش ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﭼﻧﯾن ﺷﺎھﮑﺎر ھﺎی
ادﺑﯽ ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫء زﯾﮕﻣوﻧد ﻓروﯾد ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧوع ﺧود ارﺿﺎﯾﯽ ﺷﮭواﻧﯽ رواﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﭘردازﻧد .ﺟﻧﺎب
ﭘرﺗوﻧﺎدری در ﻧوﺷﺗﮫ ﯾﯽ ،دو ﺣﺎدﺛﮫ و ﺷﺧﺻﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﭘﯾﮭم و ﺧﯾﺎل ﭘردازاﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و
آﻧرا ﺑﺎ ﻗﮭرﻣﺎن ﯾﮏ اﺛر ﺟﺎوداﻧﮫ و ﺷﺎھﮑﺎر ادﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺎﻋر آﻟﻣﺎﻧﯽ ﮔوﺗﮫ ،ﭘﯾوﻧد ﻣﯾﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
زده اﻧد .ﺳﭘس زھر ﻋﻘده ھﺎی دﯾرﯾﻧﮫء ﺧوﯾش را ﺑر دو ﺷﺧﺻﯾت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻔﺎوت و ﻣﺗﺿﺎد ﺗﺎرﯾﺦ،
ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﭘﺎﺷﯾده اﻧد) .ھرﭼﻧد ،ﮔوﯾﻧد اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ در دھﮫء ﭘﺎر از ﺧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﺗراوش ﮐرده ،وﻟﯽ
ﻣداری ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای ﮔرم ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺑﺎزار ﺷﻌﺑده ﺑﺎزی ھﺎﯾﺷﺎن درﯾن ﺷب و روز ﺑﺎر دﯾ`ر آﻧرا
در ﻗﻠﻣرو ﻣطﺑوﻋﺎت ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد.(.
ﺟﻧﺎب ﭘرﺗو ،ظﺎھرا ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺷﺎه ﺷﺟﺎع و ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯽ ﻧﯾرو ھﺎی
اﻧﮕﻠﯾس را ﻋﻧوان ﮐرده اﻧد .اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر ﺷﺎﻋراﻧﮫ ﯾﯽ ﭘرﺗﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻣﻘدرات ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼﻧﯾن ﺑوده
ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑرار ﺷود .او ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل را ﺑﺎ ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﯾﮑﯽ از ﻧواده ھﺎی ﺧﺎﻧوادهء ﺳدوزاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ھردو را »ﻓﺎوﺳت« ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺧواﻧده اﻧد .ﺟﺎﻟﺑﺗر اﯾﻧﮑﮫ ،ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل را ﻗﺑﯾﺢ ﺗر و
زﺷت ﺗر از ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﭘﻧداﺷﺗﮫ اﻧد .اﻣﺎ در ﯾﮏ روﯾﮑرد ﻓﺷرده ی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺳﻠم ﭘﯽ
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ﺑرد ﮐﮫ ﺑُرھﮫ ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺿرورت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺷﺧﺻﯾت ھﺎﯾﯽ ﻣﯾزاﯾﻧد ﮐﮫ در ﺑراﺑر زورﮔوﯾﯽ ھﺎ
و ارﺗﺟﺎع؛ ﯾﺎ ﻧﻘش روﺷﻧﮕراﻧﮫ ،ﭘﯾﺷرو ،ﻋﺎدﻻﻧﮫ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ دارﻧد و ﯾﺎ ﻧﻘش ارﺗﺟﺎﻋﯽ ،ﻋﻘب
ﮔراﯾﺎﻧﮫ ،ﻣزوراﻧﮫ و ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﺎﻧﮫ .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ،ﺟﻧﺎب ﻧﺎدری در ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﮐوﺗﺎه ،ﺑﮫ ﺻورت
ﻣﻘﺎﯾﺳوی ،دو ﻣﻘطﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و دو ﺷﺧﺻﯾت را در زﻣﺎﻧش ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾﮕﯾرﻧد .ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد زﻣﺎن ﺷﺎه
ﺷﺟﺎع را داﻧﺳت :ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ،ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺷور در ﻗرن  ١٩ﻋﯾﺳوی ،در ﺟﮭﺎن ﯾﮏ ﻗطﺑﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد.
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣراﺣل رﺷدش ﻗرار داﺷت .ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻗدرت اﺳﺗﻌﻣﺎری ،ھﻣﺎن اﻧﮕﻠﯾس ﺑود.
ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﯾث ﺗﺧﺗﮫء ﺧﯾز ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ،اھﻣﯾت اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ و ﺟﯾوﭘوﻟﯾﺗﯾﮏ داﺷت.
اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺳﮫ ﺑﺎر ،ﺑﮫ ﻣﯾﮭن ﻣﺎ ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯾد .در ﺑراﺑر ھر ﺗﺟﺎوز اﻣﭘراطوری اﻧﮕﻠﯾس،
ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺑوﻣﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردﻣﯽ ﻗد ﺑراﻓراﺷﺗﻧد .اﯾن ﺟﻧ kھﺎ ،ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎرف ،ﻏﯾر ﻋﺎدﻻﻧﮫ
و ﺗﺟﺎوزﮔراﻧﮫ ﺑودﻧد .در ﺑراﺑر اﯾن ﻗوت ھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕر ﻧﯾروی ھﺎی ﻣردﻣﯽ ﻗرار داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر اﺳﺗﻧﺎد
ھﺎ و رواﯾت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،درﯾن ﺟﻧﮓ ﻣردم ﺑﺎ داس ،ﭼﺎﻗو و ﺗﯾﺎق ،ﺑر ﺿد ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﺟﺎوز ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد و
ﺑﺎر ﺑﺎر آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣﻔﺗﺿﺣﺎﻧﮫ ﻣواﺟﮫ ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﺷﺎه ﺷﺟﺎع در ﺑراﺑر ﻧﮭﺿت ﻣردﻣﯽ ﻗرار ﮔرﻓت
ﮐﮫ از ھﯾﭻ ﮐﺷور ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﻣوﯾل و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﯾﺷد .و اﻣﺎ ،در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ،ﺟﮭﺎن ﺑﮫ دو ﻗطب ،ﻣﻧﺷﻌب
ﮔﺷت .از ﯾﮏ ﺳو ﻏول ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﺳود ھﺎی ﮐﻼن ،ﺑﺎﯾد دل ﮐﺷور ھﺎ را ﺑﺎ ﺧﻠق ھﺎﯾش ﻣﯽ
ﺷﮕﺎﻓت و از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺳﯾﺳﺗم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ﮐﮫ از ﺟﻧﺑش ھﺎی آزادی ﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﺿد اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﻧﻔوذ و ﮔﺳﺗرش اﯾدﯾﺎﻟوژﯾﮏ و ﺳﯾﺳﺗم اش؛ ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑرد .اﺳﺎﺳﺎ ً ﺟﮭﺎﻧﮕﺷﺎﯾﯽ آﻧﺳو،
ﺑرای ﮐﺳب ﻣﻧﻔﻌت و از اﯾن ﺳو ﺑرای ﮔﺳﺗرش اھداف اﯾدﯾﺎﻟوژﯾﮏ ،اﯾن ﺗﺿﺎد و ﻗطب ﺑﻧدی را ﺗﺷدﯾد
ﺑﺧﺷﯾد .ﺟﻧﺑش ھﺎ و در راس آﻧﮭﺎ ،ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ ،در ﭘرﺗو ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﺟو ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﮐﺷور ھﺎ
ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﻧد و درﯾن ﻗطب ﺑﻧدی ھﺎ از روی ﻧﺎﮔذﯾری ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑران ھﺎ ﯾﺎ ﺗﮑﯾﮫ زدﻧد و ﯾﺎ از آن ﻣﺗﺎﺛر
ﮔردﯾدﻧد .ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺷراﯾط ﻓﻘر ﮐﺷﻧده و اﺳﺗﺑداد ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ و زﯾر ﺗﺎﺛﯾر
ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﺟو ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و اﯾدﯾوﻟوژی ﺷوروی در ﺗداوم ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ وطﻧﯽ ﺷﮑل
ﮔرﻓت .ﻣﯾر ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر ،ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد زھﻣﺎ ،ﻧور ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ،ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ،ﻣﯾر اﮐﺑر ﺧﯾﺑر،
ﺳﻠطﺎن ﻋﻠﯽ ﮐﺷﻣﺗﻧد ﺑﮫ ﺣﯾث ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﺎن اﯾن ﺟﻧﺑش ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣرام ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ دﺳت ﺑﮫ اﯾﺟﺎد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ زدﻧد .ﺳﭘس ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻻﯾق ،ﺑﺎرق ﺷﻔﯾﻌﯽ ،ﻓﻘﯾد دوﮐﺗور ﻧﺟﯾب ﷲ و ﻋده ﺑﯾﺷﻣﺎری،
ﻣﻧﺣﯾث دﻧﺑﺎﻟﮫ روان در اﯾن ﺟﻣﻊ ﭘﯾوﺳﺗﻧد .ﺣﺎﻻ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗوان ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﭼپ ،ﻣدرن و ﺿد ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺳﺎﻻر را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧظﺎم ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ و ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت طرﻓدار اﻧﮕﻠﯾس در ﯾﮏ دراﻣﮫء
ﮐﺎﭘﯽ ﻧﺎﻗص ﺷﺎھﮑﺎر ادﺑﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم »ﻓﺎوﺳت« و روح ﺳرﮔردان آن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻘده رواﻧﯽ ھﺳﺗرﯾﮏ ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮔرﻓت؟
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ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اش ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﻣراﻣﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺧص ،ﺑﯾش از ﭘﻧﺟﺻد ھزار ﭘﯾرو
داﺷت .آﻧطرف ﯾﮏ ﺷﺎھزاده ﺑدون ﮐدام ﺑرﻧﺎﻣﮫ آڼ زﻣﺎن و اﯾن ﺳو ﮔروھﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯾون و روﺷﻧﮕران.
 . .آﻧطرف ﺷﺟﺎع ﺷﺎه ﺣﺎﺿر ﺑود ﺗﺎ ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﺧﺎک ھﺎی ﮐﺷور را ﺗﺣﻔﮫ ﮔوﯾﺎ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾس در
رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﺑرادران ﺧوﯾش ﺑرای ﺗﺎج ﺷﺎھﯽ ،ﺑﺑﺧﺷد .اﯾن ﺳو ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل و ﯾﺎراﻧش ،ﺗﺎ اﺧﯾر دم از
ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ،اﺳﺗﻘﻼل اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،رﻓﺎه ،آراﻣش و اﻣﻧﯾت ﺗوده ھﺎ ﺳﺧن ﻣﯽ زدﻧد و ﻋﻣل
ﻣﯽ ﮐردﻧد .آﯾﺎ ﺟﻧﺎب ﭘرﺗو ﻣﯾﺗواﻧد ﺳﻧدی ،ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﯽ ،ﻗراردادی ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺷوروی آﻧوﻗت را اﺳﺗﻧﺎد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
در آن ﺑﺧﺷﯽ از ﺧﺎک ھﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺷور ﺷوروی ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺎﻟﻘوه ﯾﺎ ﺑﺎ اﻟﻔﻌل ﺑﺧﺷﯾده ﯾﺎ ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده
ﺑﺎﺷد؟ آﻧطرف ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﺑرای ﺳرﮐوب ﻣردم ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﮐﺷور آﻣد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﺳو،
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑرای ﻧﺎﺑودی اھرﯾﻣن و ﺟﻼد ﺧوﻧرﯾز ﺗر از ﭼﻧﮕﯾز ،ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن ﺑﮫ ﻗدرت
رﺳﯾد .اﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دو ﻣﻠﯾون اﻧﺳﺎن وطن ﻣﺎ ﺑﺳﻧده ﻣﯾﮑرد و دﯾﮕران را در ﻣﻌرض ﺧطر ﻧﺎﺑودی و
زﯾر ﺷﻣﺷﯾر داﻣوﮐﻼس ﻗرار داده ﺑود .ﻣﮕر ﻧﯾروھﺎی ﺷوروی از ﭘﯾش ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت اﻣﯾن ﺑﮫ ﮐﺷور
ﻧﯾﺎﻣده ﺑودﻧد؟ ﻣﮕر اﻣﯾن -ﺗره ﮐﯽ و ﺑﺧﺷﯽ از ﭘرﭼﻣﯽ ھﺎی ﻣﺗﺣد ﺷﺎن ﺑﯾش از ﺷﺎﻧزده ﺑﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﮐﻣﮏ ﻓرﺳﺗﺎدن ﻗوا از ﺟﺎﻧب ﺷوروی را ﻧﮑرده ﺑودﻧد؟ آﯾﺎ اﮔر اﻣﯾن ﺟﻼد ﻧﺎﺑود ﻧﮕردﯾده ﺑود ،ھﻣﯾن
ﺟﻧﺎب ﻧﺎدری ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده اش و ھزاران دﯾﮕر ،ﺗوﺳط ھم ﺗﺑﺎر ﺧوﯾش ﻣﻧﺻور ھﺎﺷﻣﯽ؛ طﻌﻣﮫ ی ﻣﺎھﯾﺎن
درﯾﺎی ﮐوﮐﭼﮫ ﻧﻣﯽ ﺷدﻧد؟ ھرﮔﺎه ﺷوروی ﺑﮫ ﺧواﺳت اﻣﯾن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻓرﺳﺗﺎدن ﻧﯾرو ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻣﮑﯾن
ﻧﻣﯽ ﮐرد ،اﻣﯾن ﺑﺎ ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر و آی اس آی طرح ﯾﮏ دوﻟت طﺎﻟﺑﯽ را ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯾش در ﮐﺷور
ﻣﺳﻠط ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد؟
ﺟﻧﺎب ﭘرﺗو! اﮔر ﺟﺎی ﮐﺎرﻣل ،ﻧﺟﯾب ،ﻻﯾق و رھﺑری ﺣزب ﺑودﯾد ،ﺑﮫ ﺧﯾﺎل ﺷﺎﻋراﻧﮫء ﺷﻣﺎ ،ﭼﮫ
ﮔزﯾﻧﮫ ﯾﯽ در ﺑراﺑر ﺗﺑﮭﮑﺎری ھﺎی اﻣﯾن و ﺗوطﯾﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻏول ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﮐﺷورھﺎی ﺣرﯾص و
ﻣﺗﺟﺎوز ھﻣﺳﺎﯾﮫ و ﻣﻧطﻘﮫ ﺑوﯾژه ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﭘﺎدوھﺎی داﺧﻠﯽ آﻧﮭﺎ داﺷﺗﯾد؟ آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﯾد ﭘﺳر ﺑﭼﮫ ھﺎی دﻟﯾر
روﺳﺗﺎﯾﯽ ﻗرﯾﮫ و ﻗﺻﺑﮫ ﺗﺎﻧرا ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ رژﯾم ﺧوﻧﺗﺎی اﻣﯾن در ﯾﮏ ﭘﯾﮑﺎر ﻧﺎﺑراﺑر ،ﺑﺳﯾﺞ ﺳﺎزﯾد؟
ﻣﮕر ﺣﺎدﺛﮫ ھﺎی ﭘس از ﺳﻘوط دوﮐﺗور ﻧﺟﯾب ﷲ و وﻗﺎﯾﻊ ﻣرﮔﺑﺎر دو دھﮫ ی ﺑﻌدی رخ ﻧﻣﯾداد؟ ﻣﮕر
ھﻣﯾن اﮐﻧون ﺷﻣﺎ در زﯾر ﭼﺗر اﺳﺗﯾﻼﮔراﻧﮫ ھزاران ﺷﺎه ﺷﺟﺎع داﺧﻠﯽ  -ﺧﺎرﺟﯽ و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺿد ﺑﺷری
آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد؟ از روی ﺻداﻗت و وﺟدان ﺗﺻور ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﮔر ﻧظﺎم ﺷوروی ﺑﺎ ھﻣﯾن »ﺷﺎه
ﺷﺟﺎع ھﺎﯾش!« زﻧده ﺑودﻧد؛ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺻدھﺎ ﮐﺎﻓر دﯾﮕر ،ﺑرﻣرده ھﺎی ﺗﺎن ﻧﻣﯽ
ﺷﺎﺷﯾد وﺑﮫ ﺟﺎی دﺳت ﺑوﺳﯽ ﯾﮏ ﻗوﻣﺎﻧدان دﺳت دوم اﺷرار ،دﺳت ﺑوس اﻧدﯾﺷﮫ و ﻣﻘﺎم ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﺷﻌر و
ھﻧر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ﺑوده و وﺟدان راﺣت ﺗری ﻧﻣﯾداﺷﺗﯾد؟ آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺷﮕردھﺎ ،آب ﺑر آﺳﯾﺎب آی اس آی
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و آﺗش ﺗﺑﮭﮑﺎری ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ھﺎی رژﯾم اﻣﯾن ﻧﻣﯽ اﻧدازﯾد و ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺳﻠم ﺗﺎرﯾﺧﯽ را اﻧﮑﺎر و
ﮐﺗﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟

ﭘرﺗو ﻧﺎدری
ﺟﻧﺎب ﭘرﺗو! از دﯾد ﺗﻧﮓ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﺷﻣﺎ ،اﺑر ﻗدرت ھﺎی آن روزﮔﺎر ﺷﯾطﺎن ﺑودﻧد .وﻟﯽ از ﻧظر ﻣن
ﺷﯾطﺎن ﺗﺑﮭﮑﺎرﺗر ،ﮐﺷوری ﭼون ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﯾران ﻋرب ﺳﻌودی و اﻧﮕﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون ﺷﻣﺎ و
ﻣوﻻھﺎی ﺗﺎن در ﮔرو آﻧﯾد و ﻣردم را ھم در آن طوﻣﺎر ﺑﺳﺗﮫ اﯾد .ﻣن ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯾدھم ﮐﮫ از روی ﻧﺎ
ﮔذﯾری ،ﮐﺷورم در ﮔرو ﯾﮏ ﺷﯾطﺎن ﻣﺗﻣدن ،ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ و ﻣدرﻧﯽ ﭼون روس و اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﮐﺷوری
ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﻣﺑﺗذل ﻗﺑﯾﻠوی ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﻋرب ﺳﻌودی و اﯾران.
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ﺟﻧﺎب ﭘرﺗو! اﮔر ﭼﺷم ﺑﯾﻧﺎ داﺷﺗﯾد و ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﮐﺷور ﺗﺎن از روی ﻋﻘده ﻧﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ ﺑودﯾد ،ﺑﺎﯾد
ﻣﯾداﻧﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﮐﺷوری ﺑﮫ ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،از رﯾﺷﮫ در ﺳﺎﺧت و ﺑﺎﻓت دو ﻗدرت ﻣﺣﺷور و ﻣﺣﺿور وﻗت
در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑوﺟود آﻣد .ﺑﺎ ھزاران آه و اﻓﺳوس ،ھﯾﭻ ﻧﯾروﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑدون ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﯾﮑﯽ ازﯾن ﻗدرت ھﺎ
ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ اداﻣﮫ دھد .در ﺑراﺑر اﯾن ھﻣﮫ ﻧﯾرو ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ،ﺑﺑرک ﮐﺎﻣل و ﯾﺎراﻧش از دﯾدﮔﺎه
»ﻓﺎووﺳﺗﯽ« ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﮔزﯾﻧﮫ ﯾﯽ داﺷﺗﻧد؟
آﯾﺎ ﻣدرﻧﯾزم ﮐﺷور ﻣن و ﺗو ﺣﺗﯽ از زﻣﺎن ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺑدﯾﻧﺳو ،ﺑﺎ ﭘروژه ھﺎی ﺷوروی آﻏﺎز ﻧﻣﯾﮕردد؟
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل از ﺳن ﺳﯾزده و ﯾﺎ ﭼﮭﺎرده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺷده ﺑود .او در زﻧدان ﻧﺎدرﺷﺎھﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ
ﺑﺎ ﻓﺎروق ﺟﺎن ﺗﻠﮕراﻓﯽ و ﺳﺎﯾر روﺷﻧﮕران و ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن ،ﻧﺷﺳت و ﺑرﺧواﺳت داﺷت و ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ
ھﺎی ﻣﻌﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ رﺳﯾده ﺑود .ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل از ﻧﺧﺳﺗﯾن روزھﺎی ﺷﺑﺎب ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی زﻧده ﯾﺎد ﻣﺣﻣودی،
ﻏﺑﺎرو ﺻد ھﺎ آزادﯾﺧواه ﮐﺷور ﺑﮫ زﻧدان رﻓت و از ﻋداﻟت و ﺣق ﻣردم دﻓﺎع ﮐرد .ﭼرا از آن ﯾﺎدی
ﻧﮑردﯾد؟ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل در ﻣﺟﻠس ﺑﮫ ﺣﯾث ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم ،زﺑﺎن ﮔوﯾﺎی ﻣﻠﯾون ھﺎ اﻧﺳﺎن ﻣﺣروم ﺑود .ﻣﮕر
ﺑﺎ آن اﺳﺗﻌداد و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ھرﮔﺎه ﻣﺟﻧون ﻗدرت ﺑود ﺑﮫ راﺣﺗﯽ و آﺳﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﻣﯽ رﺳﯾد؟ ﭼرا از آن ﺣرﻓﯽ ﺑﻣﯾﺎن ﻧﯾﺎوردﯾد؟ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺧﺎﻟف
ﮐﺷﺗن ﺧﺎﻧواده ی داوود در ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ دوﺳت ﺷﺎﻋر ﭘﯾﺷﮫء ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود» :دا ﭘرﻋون ﺑﺎﯾد ووژل
ﺷﯽ« .ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﮔﻔﺗﮫ ﺑود» :اﺷرار ﺑﯽ ﻓرھﻧﮓ!« ﻣﮕر دﻗﯾق و درﺳت ﻧﮕﻔﺗﮫ ﺑود؟
ﺟﻧﺎب ﭘرﺗو! ھرﮔﺎه ﺑﻧﺎ ﺑر ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ھﺎی ﺧردﻣﻧداﻧﮫ ﮐﺎرﻣل -ﻧﺟﯾب ،ﻧﯾروی ھﺎی ﺷوروی ﺗﺎ ﮐﻧون ﺣﺿور
ﻣﯽ داﺷﺗﻧد ،ﺷﺎﯾد ﺗﺎ آن ﺣد ﯾﯾﭼﺎره ﻧﻣﯽ ﺷدﯾد ﮐﮫ » ُدر دری در ﭘﺎی ﺧوﮐﺎن ﺑرﯾزﯾد« و ﺑر آﺳﺗﺎن ﯾﮏ
ﻣﺎﻓﯾﺎی ﺑزرگ ﻣواد ﻣﺧدر و ﺳﯾﺎﺳﯾت ﭘﯾﺷﮫء ﺳﻼح دار ،ﻋﺎﺟزاﻧﮫ ﺳر ﺗﻌظﯾم ﻓروﺑرﯾد .ﻣﮕر ﭼﻧﺎن ﻧﯾﺳت؟
ﭼﮫ ُدر ﺳﻔﺗﯾد ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾﯾد» :ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﮐﺎرﮐرد ھﺎ داوری ﻣﯾﮑﻧد ﻧﮫ ﺑرﺑﻧﯾﺎد اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ﭘﻧدارھﺎ«.
ﺷﺎد ﺑﺎش و آﻓرﯾن ﺑﺎد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺳروده ھﺎی ﺳروده ﺳراﯾﺎن داده ﻧﻣﯽ ﺷود؛ ﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد
ﮐﺎرﮐرد آﻧﮭﺎ ﮐﮫ آﺳﺗﺎن ﺑوس ﯾﮏ ﻗوﻣﺎﻧدان ﻏﺎﺻب و ﺑﯽ اﻧﺻﺎف اﻧد ،داوری ﻣﯾﮑﻧد .آری .ﮐﺎرﻣل
ﻣﯾﮕﻔت» :ﺗﺷدﯾد ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﺷرار!« ھﻣﺎن اﺷرار واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ »آی اس آی ،ﺳﯽ آی ای ،ﻣوﺳﺎد و
ﺑرﺗﯾش اﻧﺗﻠﺟﻧت ﺳروﯾس« ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در روﺳﺗﺎی ﺑدﺧﺷﺎن ،ﺧواب از ﭼﺷﻣﺎن ﺗﺎن رﺑوده ﺑود و ﻧﺎﮔذﯾر ﺳر
ﺗﻌظﯾم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻓروﻣﯽ ﺑرﯾد.
ﺟﻧﺎب ﭘرﺗو ،از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی وطﻧﻔروﺷﺎﻧﮫء ﮐﺎرﻣل ﺻﺣﺑت ﮐردﯾد .ﮐدام اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی وطﻧﻔروﺷﺎﻧﮫ؟ ﮐﺟﺎی
وطن در زﻣﺎن ﮐﺎرﻣل و ﻧﺟﯾب ﻓروﺧﺗﮫ ﺷد و در ﮐدام ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ روﺳﯾﮫ و ﯾﺎ دوﺑﯽ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯾس ،زﯾر
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ﻧﺎم ﮐﺎرﻣل و رﻓﻘﺎی ﺣزﺑﯽ اش ،ﯾﮏ دوﻻر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھزﯾﻧﮫ اﺳت؟ ھﻣﺎن دوﻻری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻧرخ روز
ﺑرای آن ﻣدﯾﺣﮫ ﺳراﯾﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد.
در ھﻣﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﯾد» :ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﮐﺷور اﮔر ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﻓﺎوﺳت
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎﺷد ،ﺑدون ﺗردﯾد ﮐﺎرﻣل دوﻣﯾن ﻓﺎوﺳت اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت؛ اﻣﺎ ﺳر ﺳﺧت ﺗر از ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﺑرای
آن ﮐﮫ ھﯾﭼﮕﺎھﯽ ﺑرای رھﺎﯾﯽ روان ﻓروﺧﺗﮫ ﺷدۀ ﺧوﯾش ﺗﻼﺷﯽ ﻧﮑرد«.
ﺟﻧﺎب ﭘرﺗو! ھﻣﯾن اﮐﻧون ﺷﻣﺎ در دﺳﺗﺎن ﮐﯽ ھﺎﯾﯾد؟ ﮐﺟﺎﺳت آن ﻧﯾروی ﻣﻠﯽ! ﻣﺟﺎھد ﺷﻣﺎ؟ ﮐﺟﺎﺳت آن
روان »ﻓروﺧﺗﮫ ﻧﺷده ﺷﻣﺎ!«؟ ﭼرا ﻋﻠﯾﮫ اﻧﮕﻠﯾس ،اﻣرﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﯾران ،ﻋرب ،و ﺟﺎﺳوﺳﺎن داﺧﻠﯽ
آﻧﮭﺎ ،ﮐﮫ روزاﻧﮫ ﺷﺎھد ﻗﺗل ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫء ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺗﺑﮭﮑﺎراﻧﮫ آن ھﺎ ھﺳﺗﯾد؛ ﻗﯾﺎم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ ﭼرا در
ﺑراﺑر اﻟﻘﺎﻋده داﺧﻠﯽ ﺳﮑوت ﮐرده اﯾد و ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق ﺑر اﻟﻔﺎﯾده دل ﺑﺳﺗﮫ اﯾد؟ ﺗﺻور ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﻓﺎوﺳت داﻟری و ﻓﺎوﺳت ﺳوﻣﯽ اﯾد؟ اﻣﺎ ،در ﻣﻘﯾﺎس ھرزه ﺗر و ﭘﺎﯾﯾن از آن ﻓﺎوﺳت ھﺎ؟
"ﻓﺎوﺳت" ﻧﺎم اﺛري اﺳت )١٨٠٨ﻣﯾﻼدی ،ﻧﺷر ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺧش آن( ،از ﺷﺎﻋر ﭘر آوازه ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾوھﺎن
وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮔوﺗﮫ ،ﻛﮫ ﺗﻘدﺳﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد اﻧﺟﯾل ﺑر آن ﻗﺎﯾل ﺷده اﻧد .ﻧﺎﭘﻠﯾون ﺑرای اﯾن اﺛر ﻧﺷﺎن »ﻋﻘﺎب ﻟژﯾون
دوﻧور« را داد .ﻧﻣﯾداﻧم ﺟﻧﺎب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور و ﻏﻼم ﻣﺟدد ﻻﯾق در ازای اﯾن ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ
داده اﻧد؟
ﺑﺑﯾﻧﯾد! ﺷﻣﺎ ﯾﮏ اﺛر ﺑزرگ و ﯾﮏ ﺷﮭﮑﺎر ﻣﻘدس ﻋﯾﺳوﯾت ﻗرن  ١٩را ﺑﮫ ﻣﺳﺧره ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد .اﯾن را ﺑﺎﯾد
رﯾواﻧﺷﯾزم ادﺑﯽ -ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ از ﭼﺎﻧﺗﮫ ﭘرﻋﻘدهء ﮐﺳﯽ ﮐﮫ طﺑﯾﻌت ،اﺳﺗﻌداد ﻧوﺷﺗن و ﺳرودن ﺑراﯾش
داده ،ﺑﯾرون ﺷده اﺳت .ﺑر ﻓﺎوﺳت ﮔوﺗﮫ ،ﺷﯾﻠر ،ھﮕل ،و ﻧﯾﭼﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﮐرد .ﺑر ﻓﺎوﺳت ﺷﻣﺎ ﮐﯽ؟ ﻏﻼم
ﻣﺟدد و ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور؟ ﮔوﺗﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﺷﺗﺎزان ﻣﮑﺗب روﻣﺎﻧﺗﯾزم اﺳت .ﻣﮕر ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد ﯾﮑﯽ از
ﭘﯾﺷﺗﺎزان ﻣﮑﺗب رﯾواﻧﺷﯾزم ،ﻋﻘده ﮐﺷﯽ ،اﻣراض رواﻧﯽ ھﺳﺗرﯾﮏ ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم و ﺗﺳﻠط ﮐﺎﻣل ھﻔﺗﺎد
و دو ﻣﻠت ﮐﻔر ﺑﺟﺎی ﮐﻣوﻧﯾزم ﺳرخ ﺷوروی ﺳﺎﺑق ﺑﺎﺷﯾد؟
ﺟﻧﺎب ﭘرﺗو! ﻣن ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺳﺧﺎﻓت و درﺷﺗﯽ درﻣورد ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت روﺷﻧﮕر از ھﯾﭼﮑﺳﯽ ﺑﺎ اﯾن
ﭘُر روﯾﯽ و وﻗﺎﺣت ﻧﺧواﻧده ام .ﻧﮫ از اﺳﺗﺎد رﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﮫ از ﻣﺳﻌود ،ﻧﮫ از ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر ،ﻧﮫ از ﻣﻼ
ﻋﻣر ،ﻧﮫ از ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور ،ﻧﮫ از دوﮐﺗور ﻋﺑد ﷲ و ﻧﮫ از آی اس ای ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن .وﻟﯽ اﯾن طﻌﻧﮫ ھﺎی ﺑﯽ
ﻣﺎﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﻣرا ﺑﯾﺎد آن ﺳروده دﻟﻧﺷﯾن اﻧداﺧت:
ﺑﺎﮐم از ﺗرﮐﺎن ﺗﯾر اﻧداز ﻧﯾﺳت --
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ﮔوﯾﻧد از آش ﮐﺎﺳﮫ داغ ﺗر اﺳت .ﺑﮕذار اﯾن ﺟﻔﻧﮓ ھﺎ را رﻗﯾب ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل و
ﺟﻧﺑش ﭼپ روﺷﻧﮕراﻧﮫ ﻧﺷﺧوار ﮐﻧﻧد ﻧﮫ ﺗﯾر آوران ،ﭘﺎدو ھﺎ ،ﭼﺎﭘﻠوﺳﺎن ،دﺳت ﺑوﺳﺎن و ﻣداﺣﺎن
ﻗوﻣﺎﻧدان ھﺎی دﺳت دوم.
ﺟﻧﺎب ﭘرﺗو! ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ دﺷواری ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی دارﯾد و ﻧﺎﮔذﯾری ھﺎی زﻧدﮔﯽ ،اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﭘﺎی ﭼﻧﯾن
اﻓﺗﺿﺎﺣﺎت و ﺧﻔت ھﺎ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .وﻟﯽ ﭼﮫ ﺑﮭﺗر ﮐﮫ ﯾﮏ راه آﺑروﻣﻧداﻧﮫ را ﺑرای ﻣﻌﯾﺷت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ،ﺗﺎ ھم
آﺑروی ادﺑﯾﺎت ﻣﻌﺎﺻر ﻣﺎ ﻧرﯾزد و ھم ﺷﮑم ﺳروده ﮔر و ﺷﺎﻋر ﻣﺎ ﺳﯾر ﺑﺎﺷد. . .
داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﺧواﻧده ﻣﯾﺷوﻧد .ﺳروده ھﺎ ﺳروده ﻣﯾﺷوﻧد .ﻻﯾق ھﺎ ،ﺑﺎرق ھﺎ ،اﮐرم ﻋﺛﻣﺎﻧﮭﺎ و ﭘرﺗوھﺎ ﺑﺎ
ﻓﺎﻧﺗﯾزی ھﺎی ﺷﺎﻋراﻧﮫ ،ﻣﯽ روﻧد و ﻣﯽ آﯾﻧد وﻟﯽ ﺣﻘﯾﻘت ھﺎی ﻋﯾﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺛﺑوت آن روز ﺗﺎ روز
ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺧواھﻧد ﺑود .ﺑﮫ ﻧظرم ھﻧوز ﮐﮫ وﻗت اﺳت ﮐﺎری ﻧﮑﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻧد آن ﻏﻼم ﺑﭼﮫ و ﺟﺎﺳوس
ﺷﺧﺻﯽ ﻓﻘﯾد داوود ﺧﺎن ،ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن روﻣﺎﻧﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد »ﮐوﭼﮫ ﻣﺎ« ﺑﺎ ﻋﻘده ﮐﺷﯽ ھﺎ ،ﯾﮏ اوﻟﮕوی ﻧﺎ ھﻧﺟﺎر
و ﻧﻧﮓ زﺑﺎن و ادﺑﯾﺎت زﺑﺎن ﺳﭼﮫء ﻓﺎرﺳﯽ ﮔردﯾد .آﯾﺎ ھﻣﺎن ﻣﻼ ھﺎی ﻣﻔﻠوک دﯾوﺑﻧدی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻧﮕرﯾز،
آن ﺟﻧﺑش روﺷﻧﮕراﻧﮫ اﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون ﻧﮑﺷﺎﻧدﻧد؟
ﻧﺳل ﻧو وﻣردم از ﺷﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﺗوﻗﻊ داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘرداﺧﺗن ﺑر آن ﻋده از ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ از ﺣﯾطﮫء ﻓﮭم و
آﮔﺎھﯽ ﺷﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳت ،روی ﭘﻧﺞ ھزار ﺳروده ﻓﺎرﺳﯽ و ﺳروده ھﺎی ﻧﺎب ﭘﺷﺗوی ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﭘژوھش
ﻣﯾﮑردﯾد ﺗﺎ ﻣﺎ و ﺟواﻧﺎن ﮐﺷور از ﺷﻣﺎ ﭼﯾزی درﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﯽ آﻣوﺧﺗﯾم.
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