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مطالب مشورتی با دوست يا دوستان محترم ھم ديار ما
گردانندگان تار نمای برقی شغنان )(shoghnan
نيست دردي بخدا سخت تر از كينه وري
كينه و نفرت اگر رخت ببند ز جھان

اين نه دردي است كه مستلزم دارو باشد
زندگي خوشتر از آرامش مينو باشد

ھمتی

دوست يا دوستان نھايت عزيز ،برادر يا برادران محترم ! ھمشھری يا ھمشھريان قابل
قدر شغنان!
نويسندگان و گردانندگان تار نمای برقی شغنان ) .(shoghnanکه متآ سفانه ھويت
مسؤل و تعدادی ازنويسندگان بعضی مضامين آن در ارتباط شغنان شفاف نيستند .البته
درقسمتی از مضامين آن کلمات و جمالت درخورتوجه وقابل مکث به آدرس روشنفکران
شغنان درج گرديده است  .به نظر من دور از واقعيت ميباشند .وچنان تجلی ميکند که
نويسنده ميخواھد با اين کلمات در ارتباط مشکل خود  ،در برابر تمام روشنفکران به
تسکين به نشيند .به طور مثال کلمات محدودی را ازبعضی جمالت شان ذيآل ارائه
ميدارم:.
»ھمدياران عزيزوبقول خودتان روشنفکران محترم بيائيدباھم يکبار سرگيچ
خوررابربالشت مانده وفکرکنيم که
چه خدمتی رابرای مردم خوديعنی شغنانی ھا وآن زادگاه خود يعنی شغنان تاکنون نموده
ايم
ماوشماروشنفکرا ن ولی تاريک کاران تاامروزبه جزازبدبختی ديگر چيزی رابرای
پدران ،مادران،وبرادران وخواھران خودبميراث نه گذاشتيم
که ھنوزھم ازبرکت ماوشماآنھادرفالکت بسرميبرند
وتخم نفاق ھرروز غنی ترميگردد.

آيا برای من وتوشرم نيست که بازھم ازخدمت ھای ناکرده خودباالی مردم خودمنت کرده
ولی گناھی که نموده ايم يادی از آن نمی آوريم وبه گفته پدران ما )گرد به دامن
مانيست(.
بيائيد ديگر آن مردم بيچاره خودراکه باالی مااعتمادکردندفريب ندھيم
وھمه مابايک صداازگذشته خويش ندامت کشيده
وخيانت که نموده ايم اعتراف ومعذرت طلب شويم
ولی بازھم نه تنھابه خيانت خويش اعتراف نمی کنيم
بازھم باجامه ديگری درچشم مردم می درايم وباعث آزارشان ميگرديم ،
ولی بايد يقين داشت که به ھررنگی که جامه به پوشيم مردم مارامی شناسند.
من تاکنون تمام چيزھای راکه درسايت ھاخوانده ام بجزازخودستائی خويش تن وياتعريف
ازيکديگر چيزی راموفق نشدم بخوانم«
»....مردم ماحق دارندکه ازروشنفکر نفرت داشته باشند«....
»....اگر مالست شان راارائه وخواستارنابودی آنھانميگرديديم«....
»....معلمين سازاھی شاگردان خلقی ومعلمين خلقی شاگردان سازاھی ھا را ناکام
ومخالفت به عمل کرد«.....
») ....معلوم نشد که اگر سازاھی ھابه قدرت ميرسيدند با خلقيھا چه برخورد ميکردند؟(
اما خلقی ھا بعد از به قدرت رسيدن ،لبه تيز مبارزه را عليه سازاھی ھا توجيه
نمودن«....
» زيرايقين دارم بافريب ھای که ديروزآنھاراداده ام بازھم امروزملبس باجامه ديگر
قادربه آن خواھم بوداحساس پاک آنھارا دوباره آلوده ساخته وازآن سودبدست آورم.
آيا اين نوشته ھا تبليغات يک اداره يا ارگان استخبارات اند يا چيز ديگر؟
دوست وبرادر نھايت عزيز ومحترم! من در فوق کلمات ونوشته ھای شما را بدون تزيد
ويا تنقيص کدام نقطه يا حرف يا کلمه اقتباس نموده ام .با حفظ امانت داری و عفت قلم.
شما در نوشته خود تذکر داده ايد که ...رعايت عفت قلم ...کلمه ی بسيار خوب  ،پاک و
مقدس است ببينيم عفت قلم چيست؟ وکدام مسائل خالف عفت قلم اند؟

1ـ تحرير و نوشتن کلمات پوچ  ،نا سزا  ،خالف مردانگی ،ھرزه  ،بيھوده  ،بدون
اخالق حسنه و ...
2ـ تحرير ونوشتن کلمات و جمالت وانعکاس دادن آن بنام شخص ديگر و ...
3ـ افتراه نگاشتن  ،تھمت نويسی  ،بھتان نگاری  ،ترفند و ...
4ـ تحريف يا تغيير وارد کردن در کلمات و جمالت اصلی و تبديل و تغيير کالم را از
وضع و طرز و حالت اصلی و انعکاس آن با تشريح وتزئين آن به شکل تحريف خاص
بنام نگارنده ی اصلی و ...
البته مسائل ديگری ھم زياد اند ولی ضرورت نمی بينم که بيشتر تذکر بدھم وھم عالوه
بايد نمايم که مطالبی که در فوق تذکر رفته اند از لحاظ ادبی وحقوقی و ديد علم در بسا
موارد مفاھيم ديگری خارج از اين موضوع يعنی عفت قلم را ھم دارند که اسباب تشويش
نگردد.
ھم ديار نھايت عزيز ! جمالت فوق شما با کلمات حيرت آوری به آدرس تمام روشنفکران
شغنان مزين گرديده قبل از ھمه بايد تذکر بدھم که کلمات فوق شما مغايرعفت قلم بوده
و کدام يک دور از توھين نيست؟ ازمتعلم گرفته تا محصل واز مامور گرفته تا افسر ،از
ژورنالست تا حقوق دان  ،از داکتر طب تا انجنير  ،از زبان شناس تا روان شناس
،ازپيشوايان تاکارمندان امور دينی وبا االخره معلمين اين چراغان وروشنائی بخش شغنان
وجامعه يک سان توھين شده اند .و در ذھن ھر خواننده ی سواالت ذيل را خلق مينمايد.
که:
آيا روشنفکران شغنان واقعآ تاريک کاران اند؟
آيا روشنفکران شغنان واقعآ بجز از بد بختی ديگر چيزی رابرای پدران  ،مادران ،
برادران وخوھران خودبه ميراث نه گذاشته اند ؟
آيا روشنفکران شغنان واقعآ زندگی فالکت بار را برای مردم خود بار آورده اند ؟
آيا روشنفکران شغنان واقعآ تخم نفاق را غنی تر ساخته اند؟
آيا روشنفکران شغنان واقعآ برای مردم شغنان خيانت کرده وخاين اند ؟
آيا روشنفکران شغنان واقعآ در نوشته ھا ومطالب تحريری خود صرفآ خود ستائی خويش
را نموده اند؟
آيا روشنفکران شغنان واقعآ در مطالب تحريری خويش که در تار نما ھای برقی مختلف
نشر شده صرفآ تعريف ھمديگر خود را نموده اند؟

آيا روشنفکران شغنان واقعآ لست ھای ھم دياران خود را ارائه کرده اند؟
آيا روشنفکران شغنان واقعآ خوستار نابودی ھم دياران خود که  90%با ھمديگرارتباط
خونی دارند .شده اند؟
آيا روشنفکران شغنان واقعآ طرف نفرت مردم خود قرار دارند؟
آيا روشنفکران شغنان واقعآ ديروز مردم خود را فريب دادند آحساس پاک شان را آلوده
ساختند؟
آيا روشنفکران شغنان واقعآ امروزملبس باجامه ديگر احساس پاک مردم را دوباره آلوده
ساخته و از آن سود بدست می آورند ؟
آيا آستادان بزرگوار شغنان که ھمه ی تحصيل گردگان شغنان را تربيه نموده اند
واکثريت شان ياخود عضويت ھمين دوسازمان را داشته يا اوالد ھای شان به اين
سازمانھا ارتباط داشته اند چنين عمل را ھمه انجام داده اند ؟ که شاکردان مخالف را
قصدآ نا کام نموده اند؟
دوست نھايت عزيز و دوست داشتنی ! با جرئت تمام تذکر ميدھم که روشنفکران شغنان
تاريک دل نيستند و از خيانت ھم اثری در آنھا پيدا نيست.آنھا عاملين بد بختی نه بلکه
پيام آوران و ايجاد گران صلح و رفاه وصميميت برای مردم خود بوده اند وخواھند بود.
از برکت ھمين روشنفکران است که امروز در شغنان مانند سابق نه دره زدن محتسبين
است ونه اجرای اعمال خود سر يا مبنی بر پاليسی ھا بر مردم ما .اين روشنفکران بودند
که زندگی فالکت بار مردم تغيير کرد و امروز زندگی بھتر نصيب شان گرديده است.اين
روشنفکران شغنان بودند که امروز سرک موتر وجود دارد ،برق تا جائی مورد استفاده
قرار ميگيرد  ،مکاتب در ھمه قريه ھا وجود دارد  ،شانزده ليسه ويک دارالمعلمين در
شغنان برای آموزش دختران وپسران تآسيس شده است  ،کدام ولسوالی ديگر درافغانستان
چنين افتخار را دارد ؟ روشنفکران به ھيچ وجه مورد نفرت مردم خود قرار نداشته و
فرزندان راستين وخدمت گار مردم بوده اند  ،استند وخواھند بود .ومردم آنھا را از دل
وجان دوست دارند  .بدين سان آنھا نه در گذشته ونه حال ونه در آينده به فريب مردم نه
بلکه در خدمت مردم شان ميباشند .آنچه که شما نگاشته ايد آنھا کدام جرمی را در برابر
مردم انجام نداده وخواستار نا بودی کسی ھم نگرديده اند.
دوست يا دوستان محترم ! بيائيد کمی به عقب نه چندان دور بر کرديم به بينيم که وضع
چگونه بود وشرايط به کدام منوال قرار داشت نه چندان دور به خاطريکه ھنوز اکثريت
ما زنده ھستيم و حوادث را به چشم سر ديده ايم  .چيزيکه نه پنھان است و نه شنيده گی
ويا قصه يا روايت بلکه چشم ديد ھمه .آنچه که عمآل ھمه ی ما با آن سرو کار داشته ايم.

1ـ از نقطه ی نظر عقيدتی  :آيا بياد نه داريم آن دره زدن ھا و...بيداد محتسبين را.آيا
فراموش کرده ايم که شخصيت ھای خوب وبزرگ شغنان به چه شکل مورد توھين
وتوبيخ مشت نا فھم ومغرض قرار ميگرفتند ،نمونه مثال دو شخصيت بزرگوار شغنان
سيد فتح عليشاه در زندان جان داد وسيد زمان الدين عديم استخوان سوز شد.ولی امروزاز
آن ديگر اثری نيست.
 2ـ قبآل در شغنان اکثريت مطلق  ،ميتوان قريب به ھمه گفت  ،البته عده يی محدودی
مستثنی شمرده شوند  .صرفآ دارای يک خانه  ،ھمان يک خانه يی معلوم به ھمه و آنھم
در سطوح مختلف بزرگتر و متوسط وخورد ) وژره( فاقد اتاق اضافی بودند .وبا مھمان
خودی يا غير خودی در زير ھمان يک سقف می نشستند و ...آيا امروز چنين وضع را
ديده ميتوانی ؟ به نظر من حتی يک فاميل ھم به شرايط قبلی وجود نخواھد داشت.
 3ـ آيا به خاطر نداريم که ھميشه از ماه ثور به بعد و به خصوص در برج سرطان الی
رسيدن کشت بھاری ھمه به سادگی وبصورت واضح ميشمردند که از روشان شروع الی
در مارخت از چند خانه دود باال می شد ) يعنی يک چيزی غذا پوختن(  .آيا از 20خانه
و اعظمی  50خانه تجاوز ميکرد؟ آيا امروز خانه يی را در شغنان سراغ داری که به
ھمان منوال باشد؟ مطمئنآ جواب منفی است.
 4ـ آيا به خاطر نداريم که رفت و آمد شغنان الی فيض آباد چه به خاطر آوردن
ضروريات زندگی وچه رفت و آمد متعلمين به درس با چه مشکالتی رو برو بوديم؟ وچه
تلفات جانی و مالی را بار می آورد ؟ آيا امروز چنين مشکالت ھا وجود دارد ؟ اميد است
مضمون شاعرپر توان شغنان مذھب شاه ظھوری را در ارتباط اعمار سرک وبخصوص
احساس شان در سيمای شغنان مطالعه نمائيد.
 5ـ بعد ازايجاد مکتب رحمت و رفتن شخصيت ھای قابل قدر شغنان منجمله استاد عبد
العزيز خان  ،استاد شاه سليمان خان  ،استاد سيد بھرام خان ،استاد گلد سته شاه خان و
ديگران )بامعذرت از سائر استادانيکه اسمای شان را تذکر نداده ام ( به کابل و بعد
فراغت شان و آغاز کار شان به صفت معلم چگونگی وضع روشنفکری در شغنان وارد
مرحله ديگر ميشود  .وبا فراغت شغنانی ھا از دانشگا ھای داخل وخارج در سالھای
اخيروضع کامآل دگرگون ميشود و تغيرات خوبی را بار می آورد  .از برکت ھمين
روشنفکران و پشتيبانی مردم ازاين فرزندان شان ،شغنان به تغير شروع کرد و تحول
عظيمی را ايجاد نمود.آيا اين تغيير وتحول را نا ديده بگيريم؟ بايد تذکردادکه با زياد شدن
تعداد روشنفکران شغنانی وراه يافتن به تحصيالت باال تر منجمله دارالمعلمين عالی
ودانشگاه اين تحوالت تسريع يافت و اولين مظاھره ھم توسط متعلمين مکتب رحمت
شغنان در زمان دولت شاھی که محمد ظاھر شاه پادشاه افغانستان بود صورت گرفت .
در اين مظاھره تعدادی از متعلمين روی مسايل مختلف صحبت نمودند  .بخصوص

صحبت نور علی يکتن از متعلمين که از لحاظ جسمی و سن کوچک بود) اکنون انجنير
نورعلی(مدت ھا ورد زبان ھا و ذمذمه مردم قرار داشت  .البته نقش شخصيت خوب
استاد بزرگوار که تمام زندگی خود را فدای مردم ورشد جامعه روشنفکری نموده است
استاد کرم عليشاه را نبايد در اين زمينه با دوستان ديگر....و متعلمين آن زمان نا ديده
گرفت.
 6ـ ھر گاه به سالھای قبل از  1350خورشيدی نظر به اندازيم  ،به چه تعداد از شغنانی
ھای ما تحصيالت دانشگاھی ) پوھنتون ( را داشتند يا در جريان تحصيل بودند بدون کدام
مشکل به شمارش گرفته ميشوند .بعد ازعلی محمد خان که حالت استثنائی را داشت
مرحوم فيض محمد اولين کسی بود که شامل دانشگاه کابل گرديد ولی افسوس که
مشکالت چندين بعدی جامعه و زندگی  ،موصوف را به مريضی مبتال ومجال آن را
برايش نداد که اين شخصيت بزرگ با سجايای عالی انسانی خود تا ختم دوره ی تحصيل
زنده بماند  .ولی سپاس وحرمت بی پايان به آن انسانی که دروازه مرحله ی بعدی علم
ودانش را برای ما فرزندان شغنان باز نمود .سليمان شاه يکی ديگر از روشنفکران با
استعداد که شامل دانشگاه کابل گرديد ولی با تآسف که بنا بر مشکالت مختلف زندگی و
شرايط وقت مجبور شد تا ادامه ی تحصيل را قطع نمايد .اشخاص ديگر که عبارتند از
محمد نظر حربی پوھنتون  ،محمد علی اکادمی پوليس  ،امير بيک جوان فاکولته ساينس ،
امير محمد عطا فاکولته طب  ،عبد الکريم نوجو فاکولته زراعت  ،گل محمد اسرار
فاکولته انجنيری و محمد اسماعيل پاسخ فاکولته ساينس ھمچنان کرم عليشاه و عبد الکريم
امين درحربی پوھنتون البته متعاقبآ افضل امان  ،قربان عليشاه  ،سنجر ضيائی و عبد
القدوس وارد پوھنتون ھا شدند .و اين ھا اولين کسانی بودند که سند فراغت دانشگاه را
بدست آوردند .ولی امروز آيا ميتوانيم به ھمين سادگی تعداد تحصيل کرده ھای که
دانشگاه را به پايان رسانده اند بشماريم؟ صرفآ تعداد دکتوران طب باال تراز  50نفر است
مراجعه شود به نوشته يک تن از روشنفکران خوب ما قاضی قوت نيرو در سيمای
شغنان.قابل تذکر است که اين تغير از برکت سعی وتالش فرد فرد روشنفکر شغنان است
 .وبايد صادقانه اعتراف کنيم که قيام انقالبی ثور يا کودتای ثور يا  ...خوب آن را بگوييم
يا بد در اين راستا برای شغنان مؤثر ومفيد تمام شده است وتعدادزيادی از شغنانی ھای ما
جھت تحصيالت عالی به خارج کشور ھم در ھمين دوران اعزام گرديدند.وتخصص خود
را در رشته ھای مختلف بدست آورده اند.
 7ـ در دو دوره ی انتخابات پارلمانی مردم شغنان با عالقه مندی به پای صندوق ھای
رای رفتند وبه کانديد مورد نظر خود رای دادند .و ما ديديم که ھمه برای ھمين کانديدان
شغنانی خود رای دادند آيا اين نفرت مردم از روشنفکران است ؟ شما خود قضاوت کنيد .
اينکه چرا کانديدان شغنان به پارلمان راه نيافتند به ھمه معلوم است .وشما ميتوانيد نوشته

يک تن از روشنفکران خوب ما گل نظر فرھاد را در اين ارتباط در سيمای شغنان
مطالعه نمائيد .البته قانون انتخابات و سائر مسايل نيز در زمينه دخيل است.مراجعه شود
به مضمون تحت عنوان »اقليت ھای ملی وانتخابات شورای ملی ) ولسي جرگه يا مجلس
نمايندګان افغانستان( « در تار نمای ولونگه که به دفتر رياست جمھوری اسالمی
افغانستان  ،وزارت خارجه و ساير مراجع در افغانستان ارسال گرديده است.
بايد تذکر داد که در انتخابات رياست جمھوری نيز رای دھی مردم ما به کانديدان رياست
جمھوری براساس عالقه مندی روشنفکران شان به کانديدان صورت گرفت  .نه چيز
ديگری .آيا اين نفرت مردم از روشنفکران شان است يا حمايت شان ؟ بايد ديد بايد تحليل
کرد بايد با عقل و منطق در مسايل به تفکر نشست.
 8ـ مطالب گوناگون نشر شده در تار نما ھای ولونگه  wlongaکلمه شغنانی است نه
کلمه ًوړانګه  wrrongaپښتو ،شغنان،شغپيديا ،ندای شغنان  ،پامير زمين و سيمای
شغنان را نا ديده گرفته وتذکر داده ايد که » :من تاکنون تمام چيزھای راکه درسايت
ھاخوانده ام بجزازخودستائی خويش تن وياتعريف ازيکديگر چيزی راموفق نشدم بخوانم
« برادر محترم آيا اين جمالت شما حقيقت دارند ؟ آيا نوشته ھا ی گوناگون در ارتباط
شخصيت ھای مختلف ازجمله پيشوايان دينی  ،شعرا ومعرفی شان نشر اشعار شان  ،ويا
در ار تباط مسايل زراعتی  ،کلتوری  ،صحت عامه  ،تاريخی ،اجتماعی  ،فرھنگی ،
زبان شغنانی ،اقتصادی  ،اخبار شغنان عکس ھای مناظر ومسايل مربوط به موسيقی
وغيره ھمه وھمه ھيچ است وشما ھمه چيز را خود ستائی و تعريف ازيک ديگرديده ايد
وخوانده ايد آيا اين انصاف است؟ آيا جروبحث انتقادی وپيشنھادی شغنانی ھا در ارتباط
ايجاد الفبا که اشخاص مختلف در آن به خاطر تکميل و ايجاد الفبای طرف قبول برای
ھمه ابراز نظر نموده اند کار غلط و يا خود ستائی است؟ ما نبايد چيزی که به ميل و
تفکر ما نباشد غلط تلقی وبر ضد آن ھيا ھوی بی جائی را براه به اندازيم  .طور مثال
محترم حسنيار طرح الفبا را به شکل سريليک ومن پيشنھاد حروف التين را دوبار در
نوشته ھای خود نمودم ولی طوريکه ديديم اکثريت که ابراز نظر ميکردند در زمينه
سکوت اختيار کردند خود به خود موضوع حل بود که مورد تائيد نيست .من ومحترم
حسنيارکدام مشکلی در زمينه نداريم .ويا رد وتاييد نظريات در جريان نوشته ھا ھمه را
خود ستايی ديده ايد ؟
 9ـ ھر گاه در جرو بحث اکمال الفبا از کار کرد ھای عده ی ياد آوری شده کامآل طبيعی
بوده است  .زيرا ھنگاميکه وزارت معارف اعالن روی دست گرفتن سائر لسان ھا را در
پالن کار خود ارائه نموده اشخاصيکه جھت انجام اين کار مراجعه کرده اند . ،از نقطه ی
صفری کار را آغاز نموده اند .وتوانستند يک چيزی را عرضه کنند  ،آيا اين کار بد بوده
است ؟ به عقيده ی من کار بسيار مھم و ارزشمندی را انجام دادند و قابل قدر است.ھر

گاه در اين ارتباط از محترم داکتر پامير زاد  ،محترم معاون سر محقق حيدری ،
پژوھشگر خوب محترم علی شاه صبار  ،محترم بيکزاد  ،محترم حفيظ  tميھندوست ،
محترم سليمی وديگران به نيکوئی يادکرده اند اين موضوع چه بدی دارد؟ ويا در مرحله
بعدی که عده ی از روشنفکران ما ضرورت يک سلسله اصالحات را در الفبای کار
گرفته شده  ،دانستند وآغاز به کار کردند  ،که جروبحث نوشتاری بسيار خوب و منطبق
بر موازين علم صورت گرفت وشما ھم مطالب را مطالعه نموده ايد .البته در اين جريان
ھم نام عده ی در نوشته ھا تذکر رفته و از عمل کرد شان در ارتباط مطالب مختلف به
نيکوئی و ھم انتقادی ياد آوری گرديده است .اگر اين کار بد است که در آينده فرزندان
شغنان اعم از دختران و پسران به لسان خود ھم بخوانند وھم نوشته کنند .اين قضاوت را
ميگذاريم به مردم .
ھمديار عزيز! ھر گاه نويسندگان اسمای شعرا  ،پژوھشگران  ،تحصيل کردگان ،
ونويسندگان شغنان را در نبشته ھا و مطالب خود به نيکوئی ياد آور شوند اين چه
گناھی است ؟ و اين اشخاص زحمت کشيده و در ارتباط زادگاه شان بر طبق توان خود
مطالب قابل قدری را ارائه داشته اند .وھمه ی ما باييست در غنا مندی آن سھم خود را
ادا کنيم .از آنجمله خواھرا ن بسيار خوب وقابل تحسين ما سوريا صبار که بايد مورد
تشويق وقدردانی قرار بگيرد .يا خواھر ما اقلما که با افتخار کانديد مجلس نمايندگان
افغانستان )ولسی جرگه( بودند  .البته استند خواھران خوب وبا استعداد ديگر ما که متآ
سفانه بنا بر نداشتن دسترسی به انتر نت ما از آنھا تا جائی معلومات در دست نداريم .ويا
دوستان محترم ظھوری اين شاعر گرانقدر که افتخار ھمه ما است ،محترم نصر الدين
پيکار  ،محترم قوت نيرو ،محترم حسينی حسنيار  ،محترم منوربيک روشن  ،محترم
عبدالکريم نوجو  ،محترم علی بيک سالک  ،محترم نور علی دوست  ،محترم انجنير نور
علی  ،محترم نوروزعلی ثابتی  ،محترم بخت بيک مير زاده  ،محترم امان الدين روشان
،محترم نازنين جاھد  ،محترم ميرزا محمد اسعد  ،محترم قاضی اثر  ،محترم داکتر دولت
بيک  ،محترم استاد گل محمد واقفی  ،محترم معظم شاه روستا  ،محترم ملک حسين
حسينی  ،محترم انجنيرجعفر لعلی  ،محترم ايلچی بيک حرکت  ،محترم باز محمد انوری
 ،محترم فتح عليشاه ھادی محترم داکتر قربان خان آتش  ،محترم داکتر عطا محمد ،
محترم داکتر سيد شاه فقير پاميری  ،محترم داکتر ناصر بيک ،محترم داکتر رحيم راشد
 ،محترم قبال حسام  ،محترم فرخ ھادی  ،محترم توريالی رھا  ،محترم نظام الدين نظری
 ،و ساير دوستان که ھر کدام يا با اشعار خود ويا با مطالب معلوماتی وعلمی خود برای
شغنان زحمت کشيده اند و ھريک قابل قدر اند .به خصوص از اشعار محترم مذھب شاه
ظھوری و منور بيک روشن ويا نصر الدين پيکار و حسينی حسنيار که بيشترين نوشته
ھا را با مطالب مختلف و آموزنده عرضه نموده اند بايد ياد آوری نمود .ھر گاه در نوشته
ھا نام من اسرار و نام شما ؟؟؟؟؟ در جمله ايجاد گران کتابھای درسی ياد نشده نبايد ما

مشتعل شويم وکار ديگران را به ھيچ بشماريم .ولی ممکن اسم شما ھم در جمله ی نام
ھای فوق الذکر باشد.البته ما شخصيت ھای خوب و با استعداد ديگری ھم داريم که با
تآسف بنا بر شرايط ومشکالت تخنيکی وبه خصوص کمپيوتری وغيره از آنھا نوشته ھا
ومطالب را در اختيار نداريم ويا داشته باشيم و يا اينکه من نتوانسته ام بنا بر نداشتن
معلومات خوداز آنھا نام ببرم قلبآ از آنھا معذرت ميخواھم.
در ارتباط نويسندگان جوان شغنان که تعداد شان زياد است و افتخار ھمه ما وشغنان ما
استند.از جمله طور مثال محترم نوروز علی ثابتی  ،محترم توريالی رھا  ،محترم فرخ
ھادی  ،محترم قبال حسام و عده ی ديگر که واقعآ جوانان با استعداد و پر تالشی اند و
بايد مورد تشويق قرار گيرند واز ھر نوع کمک بايد مستفيد شوند.تا جائيکه ديده ميشود
ھر کدام اين دوستان جوان ما به شيوه ھای خاص وظرافت ادبی مطالب را در قالب آن
طرح ريزی ميکنند .از جمله زحمات وکار محترم ثابتی در قسمت لسان شغنانی و ادبيات
قابل دقت است .بنآ ھر گاه از اين جوانان ياد آوری شود کدام گناھی نخواھد بود.عال وتآ
تذکر بايد بدھم که من با اين جوانان شناخت شخصی ندارم ولی محتوای نوشته ھای شان
برايم دلچسپ وتبارز دھنده ی دانش و ذکاوت خوب واستعداد شان می باشد که من با قدر
دانی از آنھا ياد نموده ام.
 10ـ در ارتباط لست يا شھرت اشخاصی که بعد از وقوع يک حادثه يا عمل ضد دولتی
گرفتار شده اند يا در يک کشور گرفتار ميشوند منابع مختلف رول خود را بازی ميکنند.
و طور خالصه ذيآل از چند مرجع آن تذکر بعمل می آورم:.
1ـ دستگيری مستقيم اشخاص از جريان وقوع يک حادثه يا عمل ضد دولتی .
2ـ ارائه شھرت ديگران توسط ھمين اشخاص دستگير شده از حادثه در جريان تحقيق که
تا جائی مھم ترين فکتور را بعد از مواد شماره يک تشکيل ميدھد.
3ـ اسناد ثبت شده و بايگانی استخبارات دولت در ارتباط اتباع يا شھر وندان کشور.
4ـ ارائه معلومات در ارتباط افراد واشخاص توسط سائر اتباع يا شھروندان اعم از
طرفداران ومخالفين دولت وسائرين.
5ـ ارائه معلومات توسط سائر منابع داخلی و خارجی.
در اين جا ميخواھم از يک مثال طور نمونه و آن ھم گرفتاری يکی از شخصيت ھای بر
جسته وشناخته شده ی افغانستان يک تن از جمله سه چھار نفر پيشگام و مؤسسان فعال
وپر تالش نھضت مترقی کشورمحمد طاھر بدخشی تذکر بدھم .شخصی که در زمان
گرفتاری اش عضويت ھيچ حزب وسازمانی را نداشته است .و از سازمانی که خودش
بنيان گذاری نموده بود اخراج شده است  .بنآ قبل از آنکه گرفتاری وی را ذکر کنم بھتر

است اين موضوع که چگونه عضويت ھيچ سازمان را نداشته است توضيح بايد داده
شود .زيرا موصوف رھبر سازمان محفل انتظار بود.
موضوع چنين است که بعد از تحول يا قيام يا انقالب يا کودتا يا اغتشاش يا ھر آنچه که
برای آن تغيير دولتی ثور برای ھر کس خوش آيند است نام گذاری کند .مرحوم محمد
طاھر بدخشی در وزارت معارف به صفت رئيس عمومی تآ ليف وترجمه مقرر ميگردد.
واز نوشته ھای محترم دستگير پنجشيری ھمه مطلع اند که موصوف کانديد وزارت امور
مليت ھا نيز بوده است.
در سال 1357به اساس پرو گرام قبل از تحول ثور من کانديد يک پروگرام فيلو شپ
کشور جاپان بودم  .ھنگاميکه از کندھار به کابل آمدم وآمادگی ترتيب وتکميل نمودن
اسناد سفر خود بودم.به پاس ادای حرمت و احترام طبق گذشته نزد مرحوم بدخشی رفتم
که رئيس تآليف وترجمه بودند .البته مسئله سياست و موضع گيری مختلف جای خود را
داشت و دوستی شخصی جای خود را.در جريان صحبت ھااز مسايل مختلف و به
اصطالح از ھر چمن سمنی صحبت نموديم  .مرحوم بدخشی در صحبت ھای خود از
نھضت روشنفکری افغانستان حرف زد ،از دموکراتيک خلق حرف زد  ،از انقالب ثور
حرف زد  ،او پيرامون مسايل جھانی حرف زد  ،روی انقالب فرھنگی در جھان حرف
زد  ،روی پيشبرد انقالب با دکتاتوری ان در جھان حرف زد  .و از  ...ياران خود حرف
زد .در اين جريان مرحوم بدخشی از يک موضوع غير قابل باورکردنی ياد اور شد
واظھار نمود که رفقای ما ) محفل انتظار( تصميم گرفته اند ومرااز سازمان اخراج نموده
اند  .شنيدن چنين حرفی برايم غير مترقبه بود  .و طرح پرسش نيز غير عقالنی به نظر
نمی خورد .من در فکر افتادم و گفتم بدخشی صاحب يعنی چه؟ مرحوم بدخشی چنين
شرح داد رفقا درقسمت منطقه ی سرای غزنی در خانه ی ...نشستی انجام داده اند و به
جرم  ،يکم :ھمکاری با دولت دموکراتيک خلق و دوم :ھمکاری با رويزيونيسم شوروی
مرا از رھبری حزب بر طرف و محمد رفيع را به صفت رھبر مؤقت سازمان انتخاب
کرده اند .البته عضويت مرا در سازمان به يک ميعاد معين )ضرب اال جل ( در
صورتيکه وظيفه را ترک نکنم از سازمان اتوماتيک خارج ميشوم  .وتوسط  ...برايم
اطالع دادند .ميعاد آن ختم شده و من از کار خود استعفی ندادم بنآ از سازمان خارج شده
ام.
مرحوم بدخشی در ضمن صحبت ھای خود در ارتباط ھمچو حرکات ما جرا جويانه ياد
آور شد که يک تعداد محدود  ...با استفاده از احساسات پاک رفقا استفاده ميکنند و ترس
من اين است که اين حرکات جوانان خوب وبا استعداد مارا در برابر تيغ دوسر و شعله
ھای سرکش آتش قيام انقالبی ثور قرار داده نابود خواھد کرد.وبه خودشان ھيچ صدمه ی

نخواھد رسيد .و حفيظ  tامين را ھم ما وشما خوب می شناسيم.به ھر صورت من بعد
اين صحبت ھا با مرحوم بدخشی وداع نمودم ورفتم.
ساليان خونين و پر از حوادث ھم در افغانستان سپری شدند  .من ھم از افغانستان به آلمان
آمدم.
ھنگاميکه به آلمان آمدم بعد از مدتی در دنيای پر طالطم مھاجرت با محترم محبوب t
کوشانی ھم به آلمان پناھنده شده بود تماس بر قرار نمودم .پيرامون مسايل مختلف به
بحث می نشستيم  .روزی از او موضوع را پرسيدم که چگونگی اخراج بدخشی از
سازمان چگونه بوده است .محترم کوشانی ھم موضوع را تآئيد نمودند .به عين شکل با
اضاف اين کلمه که  :او اگر شرايط سازمان را می پذيرفت  ،سازمان شرايط بيرون رفتن
او را از افغانستان مساعد می ساخت  .از اينکه بدخشی وظيفه را ترک نکرد فيصله
تطبيق شد.
البته با آغازھمکاری مرحوم بدخشی با دولت دموکراتيک خلق افغانستان منابع مختلف در
صدد آن شدند که بدخشی را بايد از صحنه دور کنند زيرا مرحوم بدخشی ھيچ نوع ارتباط
استخباراتی وپيوند و ...با ھيچ مرجع وھيچ کشوری نداشت.
به ھر صورت بر ميگرديم به اصل موضوع  ،نشست ھا و ديدو باز ديد ھا با مرحوم
بدخشی توسط عده ی از عناصر داخلی واستخبارات کی گی بی صورت ميگيرد ولی
نتيجه مطلوب را به خاطر رسيدن به اھداف خودبدست نمی آورند .در آخرين تحليل با
استفاده از کار استخباراتی توسط يکی از مسئولين استخباراتی خود برای محترم سلطان
علی کشتمند که در موضوع کودتا عليه دولت دموکراتيک خلق افغانستان در زندان و
تحت تحقيق قرار داشت مشوره ميدھند که اين بار در برابر سوال استخبارات ازسھم
داشتن محمد طاھر بدخشی ،جنرال شاه پور احمد زی لوی درستيز ،زمان جمھوری محمد
داود البته نامبرده ھم يک تن از شخصيت ھای ملی بود و ...را در کودتا تذکر بدھد
وطرف ديگر ھمين ارگان استخباراتی که تمام صالحيت و ھدايت و بکن ونکن به
اختيارشان بود برای افراد موظف تحقيق مشوره ميدھند که از محبوسين کودتا بپرسند که
کدام اشخاص ديگر در کودتا سھم داشته اند.ھمان است که محترم سلطان علی کشتمند در
برابراستعالم جواب ميدھد که محمد طاھر بدخشی  ،شاه پور احمد زی و...در کودتا با
ايشان سھم داشته اند.
به اساس ھمين استعالم محمد طاھر بدخشی دستگير ميشود وبه زندان ميرود .بعد از
کسب اطالع اين موضوع عده ی از محترم نور محمد تره کی می پرسند که موضوع از
چه قرار است تر کی جواب ميدھد که خبر ندارد واز حفيظ  tامين موضوع را جويای
مطلب ميگردد .امين ھم اظھار بی خبری ميکند ) .الغيب و عند  ( tوبعدآ موضوع را

از اداره ی استخبارات طالب معلومات ميشوند واستعالم برايشان ارائه ميگردد .البته
موضوع استعالم را محترم دستگيرپنجشيری تآ ئيد نموده است .اين است يکی از موضو
عات مبھم وپيچيده ی مسايل در افغانستان .آيا سخنان مرحوم بدخشی که در فوق زير آن
خط کشيده شده به حقيقت پيوسته است يا خير؟ و اين حرکات جوانان خوب وبا استعداد را
نا بود کرده يا چطور؟
عالوتآ بايد تذکر داده شود که لست ھا به ھمين ترتيب در جريان تحقيق راست و غلط از
اشخاص و افراد مختلف باز داشت شده بدست آمده اند ومنابع ان ھم مختلف است .چنانچه
محترم کريم شاه مير و محترم قيام الدين پھلوان سريحآ نام برده اند که به تحريک چه
کسی کدام اشخاص نام اشخاص ديگر را داده اندمراجعه شود به سايت ھای انتر نتی به
نوشته ھای اين دو نفر وھم ساير نويسندگان .دلچسپ اينست که قرار اطال عات که وجود
دارد بعضآ از اين اشخاص نام ھای کسانی را ارائه کرده اند که آنھا ھيچ ارتباطی با
سازمانھا نداشته اند و يا قبآل فوت نموده اند .طور مثال عبد  tبيک شخصيت با رسوخی
از درواز که ميگويند در ھمان زمان زنده نبوده است.ويا نام ھای وکيل قربانجان  ،حاجی
سيد اسلم  ،حاجی چقان بای و ...از شغنان زيرا برای اين اشخاصگفته شده بود که اسمای
اشخاص با رسوخ را شريک بسازيد و آنھا نام ھايی را قبآل شنيده بودند در تحقيق ارائه
نمودند بدون آنکه بدانند آنھا زنده اند يا خير؟ .اينست واقعيت لست ھا که شما بر
ھمدياران خود آن راارتباط ميدھيد.
اکنون شما خود قضاوت کنيد که آيا نوشته شما »....اگر مالست شان راارائه
وخواستارنابودی آنھانميگرديديم «....بيشتر چه مفھوم دارد؟
و يا در جايی ھم مينويسيد که »  .نتيجه گيری "اسرار" صاحب از عاملين شھادت
"درويشی" کتمان حقيقت و دور از انصاف و عدالت است «
برادر محترم من تا ھمين لحظه ھم کدام اطالعی ندارم که چه کسی اين کار را انجام داده
است ودر جريان اين ماجرا ھا در خارج از کشور بودم ومتعاقبآ ھم کار من ھميشه در
غرب افغانستان بود تا ازاشخاص مشخصی که در حوادث شغنان دست داشته اند ميدانستم
و نام ميبردم و اکنون ھم تمام حوادث و موضوعات وخوبی ھا وخرابی ھا را در ھمين
فور مول بندی خود می بينم.اينکه چه اندازه در زمينه از تحقيقات استفاده شده و چه
اندازه ديکته ھای استخباراتی واجنت ھای مربوط شان بشمول دوستان گرفتار شدگان
وچه اندازه به زعم شما !!!! شغنانی ھا سھم داشته اند باز ھم موضوع است جداگانه.اگر
شما اطالع داريد وسند داريدبا جرعت تام وبا شھامت ميتوانيد با ذکر ھويت خوداين کار
را انجام دھيد .البته نه به شکل اقتباس نادرستی که از نوشته ی من نموده ايد.
دوست نھايت عزيز! قراريکه من شنيده ام اکثر لست ھا توسط عناصر وابسته به
استخبارات بيرونی در سطوح بلند ازدوستان خود شان در جريان تحقيق به مشوره مربی
ھايشان جھت اھداف مشخص بعدی ارائه شده اند.چنانچه در ارتباط مرحوم بدخشی شده
است .ويا نوشته ھای کريم شاه مير وقيام الدين پھلوان در زمينه اراھه کنندگان وھدايت

دھندگان واضح نام برده اند .اينست نقش سناريوی دستگاه استخباراتی ک گ ب به
خاطرجا بجا کردن موره ھای شان و رسيدن به اھدافشان.
دوست نھايت محترم! من وکيل مدافع کسی نيستم و نمی خواھم از اعمال فردی کسی دفاع
نمايم من در حاليکه از عمل شخصی ھيچ کسی دفاع نمی کنم در ار تباط نوشته وبر
داشت شما از لست ھا را به ھيچوجه درست نمی بينم .
ھمديار عزيز! چيزی مکتوم يی در قبال روشنفکران وتحصيل کرده گان شغنان ندارم  ،و
به حکم وجدان ھيچ شیء را ھم تحريف ننمودم .
و اشخاص مورد نظر شما انسانھای فھميده ودانشمند اند نه ما جرا جو آنچه که شما در
تخيل خود می پرورانيد.سرابی است در زيرآفتاب سوزان برای نسل آينده که از دور
قضاوت شده است .حقيقت چيزی است که در فوق تذکر داده شد.البته در جريان کار
وپيشبرد امور دولتی در ھمچو سطوح پايين اشتباھاتی صورت ميگيرد واشتبا ه در
پروسه کار ھر نوع کاريکه باشد حتمی صورت ميگيرد .فاقد اشتباه صرفآ ذات خداوند
است وبس .ولی به اين شدو مد متھم ساختن بدون کدام سند به عقيده ی من کار معقول
نيست.
تاريخ به ھيچ کسی رحم نمی کند .تاريخ بيان واقعيت ھاست ،تاريخ شرح حوادث ورويداد
ھا بصورت واقعی وصادقانه آنست .تاريخ شبنامه سازی نيست  ،تاريخ خيال پردازی
نيست تاريخ افسانه نيست ،تاريخ شايد وممکن واگر مگر نيست  ،تاريخ تخيل وخرافات
نيست.
برادر محترم اکنون شما خود قضاوت کنيد وصادقانه می بينيد که نوشته ھای من نه
کتمان حقيقت است و نه دور از انصاف وعدالت
و نه » چشم پوشی و کتمان حقيقت و دادن معلومات تحريف شده به نسل ھای اينده «
دوست عزيز! اين يک حقيقت مسلم است که تعدادی از ھم دياران ما به شکلی از اشکال
به شھادت رسيده اند ودر جائی به شکل دسته جمعی يا انفرادی دفن گرديده اند در ھر
منطقه ی که از بين رفته اند در مربوطا ت ھمان منطقه زير خاک شده اند  .در ارتباط
کور دسته جمعی دشت قرغ که شما تذکر داده ايد يک نظر است بدون دليل و برھان زيرا
در اين گور دسته جمعی شش نفر بوده وھمه تشخيص شده بودند که از ولسوالی جرم
بوده اند .وحتی در سالھای بعد خروج روس ھا کشته شده اند .مراجعه شود به اخبار
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جوشن در زمينه چيزی نوشته باشد طبيعی خواھد بود .ولی بايد تذکر داد که ممکن گور
ھای ھم دياران ما روزی پيدا شود ويا ھم ھيچ گاھی پيدا نشود.
ھم ديار عزيز ! شما خوب ميدانيد که مباحث تاريخی و جدلی در باب ھر شیء  ،مبانی و
الزامات خود را دارد  .ودر صورت فقدان آن الزامات  ،غالبآ بحث به بيراھه ميرود  .و
گاه جدل ھای بيھوده و حتی زيان آوريی در پی می آورد  .و در نھايت دعاوی درست و
رای صائيب نويسنده را تحت شعاع جدل ھای لفظی و انحرافی قرار ميدھد  .و گاه
حقيقت در گردو غبار بر خاسته از جھل و غرض ورزی گم ميشود  .ما بايد راه را

برای نسل جوان ونسل ھای آينده شغنان ھموار و صاف بسازيم  ،نه اينکه نا ھموار و پر
از خار بسازيم.
برادر محترم ! در ھمچو شرايطی که آزادی مطبوعات وجود دارد وبه عقيده ی من ھيچ
شغنانی نخواھد بود که ھويت خود را پنھان کند ضرورت اين چيست که از يک تار نمای
برقی نا معلوم با ھويت نا معلوم بر سائر وطنداران خود حمله ور شويم .چنانچه شما
خودنوشته ايد که » تقريبا ً%90مردم بصورت مکمل يکديگر خودرابصورت درست می
شناسندوارتباط خونی دارند « .بنآ شما ومن آزادانه ميتوانيم در ارتباط تمام مسايل با
نظرھمسويی ويا انتقادی با ھم به صحبت به نشينيم  .منجمله در ارتباط کدر علمی و يا
درجه تحصيلی دوستان شغنانی خود ھمچو مطالب را بنويسيم واز آنھا بپرسيم که آيا چنين
درجه علمی وتحصيلی را از کجا گرفته اند .و با افتخار نام خود را در آن درج نمائيم در
صورتيکه برای ما معلوم نباشد .در غير آن تذکر کلمات ونوشته ھای که منعکس کننده ی
عقده ھای شخصی مااند فکر ميکنم نادرست است .ونقش خوبی را بازی نمی کنيم .زيرا
ھنوز جامعه ما آمادگی ھمچو موضوعات را ندارد که يک اکادميسن واقعی يا غير واقعی
بر کسانيکه القاب تحصيلی يا کدر علمی دارند با تمسخر بر خورد نمايد.
بيا ئيد صادقانه ببينيم شھرت اشخاص مختلف قبآل نشر شده است و کدام اساسيت در
زمينه بروز نکرده است ولی ھنگاميکه در ارتباط استاد اميربيک جوان اين شخصيت
شناخته شده ی جامعه روشنفکری نه تنھا شغنان بلکه در سطح کشور نوشته را می
خوانيد احساسات  ،عقده و يا  ...خود را ديگر اداره کرده نمی توانيد آيا اين کار معقول
است .چرا قبآل اين کار را انجام نداديد .وشما ميتوانستيد به عوض دادو وا ويال در جنب
آن راجع به استاد جوان چيزی را بنويسيد چنانچه در ارتباط مرحوم سيد زمان الدين
عديم تنی چند از دوستان اين کاررا انجام داده اند  .ويا شخص ديگر را که به تب دل شما
بود معرفی ميکرديد .اين کلمات جز شعله ور ساختن عقده ھای کور کورانه روشنفکری
ھيچ دردی را دوا نمی سازند .به خصوص اينکه منبع آن معلوم نيست ونويسنده ی آن در
پرده ی پندار.وچنان ميماند که از کش مکش آن لذت برده کمی عقده ھای خود را انسان
فروکش نمايد.
بايد ياد آور شوم که آنچه که در ارتباط استاد اميربيک جوان توسط محترم پيکاردر
ارتباط مرحوم سيد فتح علی شاه توسط محترم حسنياردر ارتباط خليفه مسکين شاه توسط
محترم روشن در ارتباط مال الچين توسط محترم ثابتی در ارتباط استاد درويشی توسط
اسرار وسائرين نگاشته شده به ھيچ وجه بسنده نيست و آنھا شايستگی بيشتر را دارند و
در جنب آنھا بايد سوانح ديگران نيز ترتيب ونشر شود.وشما ھم ميتوانيد دين خود را
دراين زمينه ادا نمائيد.
دوست عزيز ومحترم ! گاه گاھی در يک حرکت ويا عمل چه گفتاری باشد وچه نوشتاری
اگر نيت بد وخراب ھم در آن نھفته نباشد به يک ماجرا وخرابی منجر ميگردد .ممکن
نيت شما ھم بد نباشد ولی طرز ارائه آن کامآل نادرست است .و از جانبی ھم با درنظر
داشت اينکه از يک موضع پنھانی ومجھول الھويه بروز ميکند نتايج آن را خوب پيش
بينی نمی توانم بکنم.

ھمديار محترم !مسئله ديگری که بايد تذکر بدھم نوشته شما در ارتباط يادی از استاد
محمد اکرم »درويشی « را آغاز کار خوبی تذکر داده ايد ھر گاه سيمای شغنان را
مطالعه نموده باشيد در نخستين نوشته ھايم به پاس حرمت به شھدا پيشنھادی را ارائه
نموده بودم
متعاقب آن در آغاز نوشته ی يادی از استاد محمد اکرم »درويشی « يکبارديگر چنين
پيشنھادی را تکرار نمودم مراجعه شود به نشرات سيمای شغنان.
البته تار نمای سيمای شغنان ھم با عالقه مندی فراوان و حرمت به شھدا ومعلولين اين
نظريات را با جدول ھای خوب در سيمای شغنان قرار دادده تا ھمه شھدا ومعلولين ثبت و
سوانح شان نشر شود.باسپاس فراوان از دوست محترم ما سرور ارکان .شما ميتوانيد
جدول ھای فوق الذکر را مطالعه ودر اکمال آن سھم خود را ادا نمائيد.
با جھانی از سپاس از لطف شما که اين نوشته کوتاه را آغاز کار خوبی تذکر داده ايد
ولی بايد خاطر نشان ساخت که در قسمت معرفی شخصيت ھای بزرگوار وخوب شغنان
قبل از نوشته ھای من در سيمای شغنان ،ولونگه  wlongaوساير تارنما ھا دوستان
ديگری در حد توان خود تعدادی را معرفی کرده و اين پروسه فکر ميکنم جريان دارد.
چه اين شخصيت ھا فوت نموده اند وچه بعضی ھا زنده اند ويا عده ی در تالطم روزگار
ويابيداد زمان از بين برده شده و يا از بين رفته اند.
طور مثال معرفی سيد زمان الدين عديم  ،سيد فتح عليشاه  ،سيد خليفه مسکين شاه  ،سيد
محمد عليشاه  ،شاه ضياء ضيايی  ،مسلم شغنانی  ،ملک حسين حسينی  ،اميربيک جوان ،
گل محمد واقفی و سائرين که توسط دوستان ھر يک محترم حسينی حسنيار  ،محترم
منوربيک روشن محترم نصرالدين پيکار ،محترم قبال حسام  ،محترم نوروز علی ثابتی
وديگران نگاشته شده است البته من اسم چندتن را ذکر نمودم شما ميتوانيد در سيمای
شغنان ھمه را مرور ومطالعه نمائيد.اينکه من ويا شما ويا يک دوست ديگر با يکی از
اين اشخاص کدام اساسيت داريم اين مطلب را نمی دانم چه نام برايش بگذارم.شما ھم
ميتوانيد سوانح شخصيت ھا وشھدای شغنان را به نگارش بگيريد وبه نشر بسپاريد.
دوست نھايت خوب ! من در زندگی با ھيچ فرد ھم ديار خود وحتی بيرون از آن ھم کدام
مشکلی نداشته ام صرف نظر از داشتن مواضع مختلف سياسی که سالھا قبل وجود داشت
 .اکنون ھم ھدف معارضه را با ھيچ فردی بشمول گرداننده ونويسنده محترم تار نمای
برقی فوق الذکر ندارم  ،ومعتقد استم که شما ھم با من کدام مشکلی نداريد .وممکن پيوند
وقرابت ھم داشته باشيم.
من معتقدم که من  ،شما وتمام روشنفکران شغنانی ما ھيچ نوع جدلی را در باب انديشه
ھای جادوئی که تراوش تخيالت ذھنی اند از ھر مرجع ومکانی که باشند با کسی نداريم .
از نظر من ھر شی ء که به ھر نحوی با روح شيطانی در تماس بوده  ،برای ھميشه
آلوده شناخته ميشود .وبايد به دور انداخته شود و از خاطره ھا محو گردد  .زيرا به جز
نفاق ودر نھايت پيامد ھای جبران نا پذير چيز ديگر را پيشکش نمی کند.

اما در رقم زدن گذشته بايد حقيقت بر مال شود؛ از واقعيت عريان زندگی وتاريخ ھيچ
کس چشم پوشی کرده نميتواند  .بايد مستند ومتکی بر علم ودانش ومنطق قلم زده شود .نه
آنکه تاريخ را باشنيدگی ھای خود از اشخاص مغرض و  ...خالف واقعيت درج نمود.
در ارتباط بعضی مطالب ديگر که در بين قوس آن را گرفته وبنام من آن را تقديم نموده
ايد از اينکه جزء نوشته ھای من نمی باشند ضرورت ياد آوری از آن را نمی بينم.
باال تر از اين شما مخيير استيد  .گر چه نوشتن پيرامون مطالبی که معلوم نيست از کدام
مرجع وبه کدام ھدف انعکاس می يابند نا درست است ولی صرفآ به منظور شغنانی بودن
شکل مشورتی مطالب فوق را نوشتم نه کدام ھدف ديگر.
شخص بايست كه خوش نيت وخوش خو باشد
راه انسانيت از كينه و تبعيض جداست
طبل خالي است كه داراي ھيا ھو باشد
ھر كه آكنده شد از صلح و صفا آرام است
ھمتی

در فرجام بازھم پيشنھاد من اين است که بايد روشنفکران شغنان با در نظر داشت شرايط
کنونی جھان  ،افغانستان وشغنان با ھم به پيوندند و در يک حلقه قابل قبول دست بدست
ھم بدھند .مھم نيست که اين روشنفکران عضويت يکی از حلقات  ،سازمان ھا وجزايری
که جديدآ ازتجزيه ی ساختارھای سياسی گذشته ايجاد شده اند را دارند يا داشته باشند
وندارنديا نداشته باشند .اين حلقه ميتواند تحت نام انجمن  ،اتحاديه  ،کميته يا ھر نام
ديگری که الزم باشد برای تجمع ،وحدت وکار مؤثر به وجود بيايد .ھمه موضوعات با
شفافيت وھمسويی مطرح بحث قرار گيرد .تا مشکالت حل گردد .عالوتآ اين حلقه به
تدريج نقطه و مرکز روابط با ساير مناطق و ولسوالی ھا و مرکز واليت و ساير
روشنفکران افغانستان باشد.چنانچه محترم عبد الکريم نوجو نيزقبآل در اين زمينه پيشنھاد
خوبی را ارائه داشته اند .وتعدادی از روشنفکران آن را مورد تائيد قرار دادند که در
تار نمای سيمای شغنان نيز نشر شده است .در غير آن مشکالت ھميشه وجود داشته
وروز افزون خواھد گشت طور مثال در صورت عدم تغيير قانون انتخابات شغنان
ھيچگاھی در مجلس نمايندگان نماينده نخواھد داشت و در صورت نبود ويا عدم تطبيق
قانون ارگانھای محلی قدرت واداره ی دولتی چنين وضع که وجود دارد به شکل بيشتر
آن دوام خواھد داشت و دوام خواھد کرد.
به خاطر تسريع پروسه در شغنان که مرکز اصلی واساسی است بايد در زمينه راه ھا
وطرق آن جستجو شود که چگونه ميتوان اين حلقه را ايجاد کرد وھم در مرکز کشورکابل
بايد اين حلقه بوجود بيايد.در خارج از کشوراز اينکه درکانادا بعد ازداخل کشورتعداد
زيادی ازروشنفکران بسيار خوب ما جمع شده اند بايد اين حلقه ايجاد شود  .البته ما
تعدادکمی که در اروپا قرار داريم جزء شما خواھيم بود
اسرارzerachak@hotmail.com :

