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  موسوی

  ٢٠١٧ دسمبر ٢۴
  

  .کنندمی آن را تکرار مصايب آنھائی که از تاريخ نمی آموزند، ناگزير 
 حواريونش فزونی يافته و ھر روزی که و" اشرف غنی"از زمانی که دروغگوئی ھا، عھد شکنی ھا و قومگرائی ھای 

اقوام ديگر پای می گذارد، اکثر رسانه ھا، سايتھا و حتا فيسبوکھا، به  متعلقمی گذرد، بر سينۀ يک تن از ياران قديمش 

بحق بروی تاخته، خيانت ھا و عھد شکنی ھايش را تذکار می دھند، مگر با تأسف تا حال در ھيچ يک از ھمان رسانه 

، به اين پرداخته "غنی"ا و فيسبوکھا نخوانده ام، که کسی آمده باشد ضمن افشای خيانتھا و عھد شکنی ھای ھا، سايتھ

غنی "و "  کرزی شدن"شدند و چه کسانی در " غنی"و " کرزی"چگونه، " کرزی"و حتا قبل از وی " غنی"باشد که 

خليلی ھا، ربانی ھا، "کمۀ ساير اقوام از قماش کارگر و زارع پشتون و يا ھم بخشھائی از طبقات حا. ندمسؤول ا" شدن

 ١٢از آنجائی که . ، و ساير خيانتکاران و جنايتکاران"عبدهللا ھا، فھيم ھا، عطاء ھا، دوستم ھا، اسماعيل ھا، مجددی ھا

ًدر مورد تقريبا » کاتب ھزاره"ياددھانی ھای کوتاھی در مورد شب بزرگداشت از«سال قبل در نوشته ای معنون به 

و نقش خوانين ساير اقوام تذکراتی " عبدالرحمان فراری و خادم انگليس"، "اميرعبدالرحمان شدن" چگونگی -مشابھی

در را ًداده بودم، به اجازه نخست قسمتھائی از ھمان نوشته را در اينجا آورده، بعدا در صورت ضرورت و امکان، بحث 

  :مخاطب قرار می گيرد، آمده است" انجنير عقاب"ته، وقتی آقای در قسمتی از آن نوش.  شرايط کنونی ادامه خواھم داد

  

  :آقای عقاب :  ب «

طی دو دھۀ اخير بيشتر در عرصه ھای غير فرھنگی مصروفيت داشته اند ، نه » عقاب«از آنجائی که می دانم آقای 

ا به ويژه آنجائی که مصدر جعلی طرز مقاله خوانی نيم ساعتۀ آنھا را به ارزيابی می گيرم ونه ھم اشتباه امالئی شان ر

را مؤرخ آگاه معرفی می دارند، » کاتب«درعوض به مثابۀ پيش درآمد مسأله از ايشان می پرسم که وقتی . می سازند 

 آگاھی چيست ؟ با در نظرداشت اين که اين واژه بار سياسی زياد داشته ودر نتيجه نمی ۀمنظور شان از کار برد واژ

ن مطرح گردد، وقتی جناب شان از مؤرخ آگاه ياد دھانی می کنند می توانند از روی لطف بگويند تواند با معرفت ھمسا

که اين آگاھی ، آيا آگاھی طبقاتی بوده ويا آگاھی ملی ؟ شرکت در خوان يغمای پدر وپسر به وضاحت نشان می دھد که 

.  آن حرکت اجتماعی خويش را عيار نموده بود از آن نوع آگاھی ھا اگر بر خوردار ھم بوده باشد، در تقابل با» کاتب«

به يقين (ه باشد با علوم عصر خودش بود» کاتب«از آگاھی، آشنائی » عقاب«به فرض ، در صورتی که ھدف آقای 

تاريخ حکمای متقدمين از ھبوط « کتاب » عقاب«آيا آقای ) کتيک و ماترياليزم تاريخی در آن شامل نبودهماترياليزم ديال
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 شاگردان ۀ  صنوف رشديۀفادتصفحه غرض اس) ٢٨٩(در » کاتب«را که به وسيلۀ » عثت حضرت عيسیآدم تا ب

 ھرگاه خوانده باشند می توانند بنويسند که با در نظرداشت فھم امروز  ويا چطور ؟ه اند بود ھم خواند يافتهمعارف تحرير

 در مورد گذشته ھا حرف می زنيم ويا چيزی می را در آن يافته اند ؟ به نظر من وقتی» آگاھی«ما از مطالب چه نوع 

 بيجا ممکن است يک ۀنويسيم بايد آنھا را در قالب واژه ھا وادبيات زمان شان معرفی داريم درغيرآن با کار برد يک واژ

                                                   .                                                          حق مورد اتھام قرار گيرد ۀ در خاک خفته بنابيچار

که با تمام آنچه شما از جنايات قياس ناپذيرش در  ، صرف نظر از اين"عبدالرحمانامير"امادر رابطه با  دوران سياه  و

 مورد استفاده حق خلق ھزاره گفتيد موافق ھستم اين چند نکته را نيز خدمت تان می نگارم شايد در قضاوت ھای بعدی 

  :                                                                                                                       قرار گيرد 

 انگليس با تزريق پول ودادن ۀ، به وسيلن انگليساۀ مردم ما عليه متجاوز مقاومت آزاديخواھانۀعبدالرحمان که از حاشي

در عوض تحميل شکست سياسی باالی ملت به قدرت رسانيده شد   وع امکانات نظامی ولوژستيکی، به قيمت وھرن

گی کشانيدن دسال با جبر ، شکنجه ، کشتار ، تاراج ، کله منار ، سياه چالھا ، زنده به گور کردن ھا و به بر) ٢١(درکل 

که اين مدت در حدود يک ربع قرن بوده ، وفردی در  جائیازآن. م با خيانت به ملت وکشور؛ امارت نمود أحاد خلق توآ

توان   نمیًطی آن دوران از يک فراری رسوا به دھشتناک ترين زمامدار تاريخ معاصر افغانستان مبدل شده است الزاما

که  يعنی سالھائی )١٨٩٢تا اواخر ١٨٩١(به خاطر شناخت درست آن دوره ، تنھا مطالعه و بررسی را به سالھای 

چه درگام نخست چنين طرز ديدی ھيچ . ايات تاريخی اش  درحق خلق ھزاره تمرکز می يابد ؛ منحصر نمود جن

ارتباطی با نگرش تاريخی وبر خورد ديالکتيکی نسبت به يک دوران تاريخی ندارد ، در ثانی با چنين طرز ديد 

ن طريق زبانم الل به خادم بدون مواجبش مبدل ونگرشی از بار جنايات وخيانت ھای فرد متذکره نا آگاھانه کاسته وبه دي

  .                                                                                        خواھيم شد 

که حق نداريم  باتعريفی که از تاريخ داديم ومی تواند با روش تاريخ نويسی مدرن منطبق باشد، صرف نظر از اين

وجنگل را فراموش نمائيم بايد در بررسی اين دوران از ھمان آغاز نضج گيری قدرت جھنمی اش تا درخت را ديده 

آخرين روز مرگش تسلسل تاريخی ، عوامل مساعد  و امداد ھای خارجی ، مساعدت ھای داخلی وافراد ھمراه ، ھمفکر 

ار يافته ، ديالکتيک تکامل آن نظام ،  آنھا اعمۀ که چنين دوزخی به وسيلیيا نيروھای اجتماعي و ھمکارش ، نيرو و

کرونولوژی عملکرد ھای خائينانه وجنايتکارنه اش  در تمام ابعاد ، با اصل فلسفی تقسيم يگانه به دوگانه بررسی و 

  .تحوالت مثبت ومنفی درآن دوره ؛ مورد مداقه قرارگيرد

ه ودر اين مختصر نمی گنجد لذا در اين جا ی نياز داشتاکه چنين بررسی خود به محافل وجلسات جداگانه  از آنجائی

خواھم کوشيد تا به صورت مختصر وبا در نظرداشت تسلسل تاريخی وقايع ، عبدالرحمان شدن عبدالرحمان و حاميان 

   :                                                                                      خارجی وداخلی اش را معرفی دارم 

ست کشانيدن رزم پيروزمند خلق ما در دفع دومين تجاوز استعمار انگليس با خيانت ا فروش وبه شکعبدالرحمان که ب

ير در نخستين گام ش ناگز برای استحکام قدرت استقالل افغانستان توسط انگليس به قدرت رسانيده شدۀآشکار به داعي

 ايادی ۀ به وسيلً وقسماانگليس" رابرتس" جنرال ۀ به وسيلًقسمارا   را به فاجعه مبدل و قھرمانان آن" ميوندۀحماس"

 در ميوند ، "ايوب خان"بعد از شکست . د يداخلی اش که در خط حمايت از انگليس قرار داشتند؛ به خاک وخون کشان

ت ، آن که از عبدالرحمان داش که عقب گاه آن سرباز ميھن را در ھرات از نزد ھوادارانش گرفته و با شناختی کسی

محمد " جنرال ۀمول به وسيلأاين م) ٧ تا ۵(به قول سراج التواريخ در جلد سوم صفحات . شھر را به وی تسليم نمود 
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 قاتل خلق ھزاره به خاطر تحکيم يک "عبدالقدوس خان" ھزاره وچھار ھزار سوارش که در رکاب سردار "حسين خان

                                     ھجری قمری )١٢٩٩. ( تحقق يافت ،دولت دست نشانده گام می زدند

پول انگليس از جمله محمد جان خان  برخورد وسرکوب خونين تمام رھبران مقاومت ضد انگليس آنھم به ھدايت و

            ق. ه ) ] ١٣٠٠. (وردکی وبرادرش محمد افضل خان ، عصمت هللا خان جبار خيل و بھرام خان جبارخيل 

ردم اندری ، تره کی ، سليمان خيل وساير غلجائی ھا که در واقع خصلت جنبش دھقانی داشته وبه سرکوب خونين م

که  آنۀ درختم جنگ به عالو.  درانی ھا وھزاره ھا ۀخاطر ازدياد ماليه واجحافات حکومتی به وجود آمده بود به وسيل

رسيد واز سر ھای مقتولين ھزار سر به رھبران حرکت از جمله عبدالکريم خان پسر مال مشک عالم معروف به قتل 

، )٢٧٢(به قول سراج التواريخ ، جلد سوم صفحه . به امر  امير به کابل انتقال يافت )  دراز پشته(خاطر ساختن کله منار

) ١٣٠۴(سال ) ۶۶٠(جلد اول ، صفحه »  افغانستان درمسير تاريخ «  غبار.اراضی  شان نيز به ھزاره ھا داده شد 

                                                                                                               .ق.ه

وبه تعقيب .    درانی ھا وھزاره ھا با به اسارت وبردگی کشانيدن زنھاۀسرکوب خونين جاجی ، منگل وجدران به وسيل

در جريان   ، جمشيدی ھا ، فيروز کوھی ھا ، وميمنه گی ھازنان کروخيل ھا ، پنجشيری ھا ، نجراوی ھا ، بلوچھا

جلداول صفحه » افغانستان در مسير تاريخ « غبار ندبه عين سرنوشت دچار گرديد. ق . ه ) ١٣٠۶ تا ١٣٠۵(سالھای 

)۶۶٣(                                                                                                                             

                          ميالدی ) ١٨٨۴(سال .سرکوب خونين وبه تاراج بردن ھستی مادی ومعنوی مردم قطغن به جرم سرکشی خوانين آنھا 

منھزم ساختن سردار اسحاق خان از بلخ وسرکوب خونين طرفداران آن با چنان شدت عملی که حتا انگليس را بر آشفت، 

جرار وکمر «اری سردار محمد حسين خان ولشکر سوار ھزاره تنھا از دايزنگی که به ي) ۵٠٠٠(به کمک درانی ھا و 

 ويسرای ھند به ۀبه نقل از نام )١٨٨٨(در سال ) ۶۶۶(فحه ص.ھمان کتاب . غبار. اش شتافته بودند » به خدمت بسته

من . . . اين نوع جزا ھا در کشور ھای متمدن منع شده ودر کشور ھای بزرگ اروپائی نيز از بين رفته است « : امير 

شديد ، که واالحضرت شما ، نه سال قبل ، توسط حکومت ھند بر تخت افغانستان جالس  به شما ياد آور می شوم ، زمانی

. شيف انديا آفس لندن راسناد سری در آ» . . .کمک ھای فراوان دوامدار اخالقی و مادی توسط ويسرا حاصل کرديد 

زاز وتقرر محمد عظيم خان اع )ھاشمی(به نقل از جنبش مشروطه خواھی در افغانستان ) ٢٩٧ _ ٣_ پی اس_ ال(

صفحه . تاج التواريخ . برطرفی سردار عبدالقدوس خان به حکمرانی ھزاره جات بعد از )  به لقب سرداری(ھزاره 

  .                                                      ق. ه ) ١٣٠٩(به سال ) ٢۶۶(

 »سردار محمد حسين خان«  در آن. آغاز يافت ) ١٨٩١( سرتاسری وسرکوب خونين ھزاره جات در اوايل ۀاولين حمل

ھی با درانی ھا به قتل وغارت خلق ھزاره من جمله سردار محمد عظيم خان ھزاره را ھزاره ولشکرآماده اش در ھمرا

 ۶۶٨( ھمان کتاب صفحه .، غبار ) ٢۶۶(تاج التواريخ صفحه.که به فرمان امير قتل وغارت نموده بود به قتل رسانيدند 

                                                         ) ٧٣٨و ٧٣٧(صفحه ) ٣(سراج التواريخ جلد  ) ۶۶٩و

 پشتون از تحوالت قومخونين ترين و وحشيانه ترين سرکوب  به تحريک انگليسھا و به غرض انحراف افکار مجموع 

 ننگين ديورند انجاميد ، از زمانی در ھزاره جات آغاز يافت ، که سردار محمد حسين ۀسرحدی که در نھايت به معاھد

بغی در قبال امر پادشاه متھم و واجب القتل و مباح الدم اعالن  ر ھزاره گی اش به کفر وارتداد از خدا وخان ولشکر جرا

 ۀدر  اين ھجوم وحشيانه وغارتگرانه ودور از کرامت انسانی که حدود دوسال به درازا کشيد بنا بر تبليغات کسترد.شدند 

اره ، تعصبات کور مذھبی که به قدر کافی برايش تبليغ صورت تفرقه افگنانه ، اميد به غنيمت وتاراج دسترنج خلق ھز

گرفته بود ، ترس از متھم شدن به حمايت از ھزاره ھا وانتقام از جنايات نابخشودنی سردار محمد حسين خان ھزاره 
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شتون ، ازبک ،  تمام اقوام پًولشکر جرارش که تا ھنوز زنان ونوباوگان ساير اقوام ومليت ھا را در خانه داشتند ، تقريبا

وری، مير غسلطان علی خان پسر سردار شير علی خان جا« ھزاره  مخالف جنرال موصوف چون تاجک وحتی خوانين

حسين بيگ لعل ، مير ابراھيم بيگ سرجنگل ،  مير غالم رضا بيگ خلج ، مير محمد رضا بيگ القان ، مير غالم 

 "امير" ننگين ۀحصه گرفته کار نام) ٢۶۶واريخ صفحه تاج الت( حسين بيگ اشترلی ، ميريوسف بيگ تخت وغيره 

            .وفيودالھای طرفدارش را طوالنی تر ساختند 

 ٢١( ھزاران انسان بيگناه جان خويش را از دست داده ، ھزاران تن آواره وتنھا ،قتل عام در اين ھجوم وحشيانه و

) ھزار٩(گليس تنھا ظرف دوسال در بازارھای کابل بيش از  دولت انۀبه قرار محاسبات نمايند. نفر اسير گرديد ) ھزار

تمام اين وقايع ) تاريخ سياسی افغانستان  و افغانستان در پنج اخير(ھزاره به صورت کنيز وغالم به فروش رسيدند 

                                      .به بعد به صورت مشروح ثبت گرديده است ) ٧۴٠(وجنايات خونبار در جلد سوم سراج التواريخ از صفحه 

به حد اعاليش رسانيده به  جنايات وخيانتھايش را با عقد معاھده ننگين  ديورندۀالرحمان کارنامدعب) ١٨٩٣(درسال 

ش عالقه واحترام نداشته باشد نمی تواند به مام ميھن صادق ووفادار نھکه به مردم مي کسی ،وضاحت نشان داد

يری به وجود نيامده  روستا ھا ، قريه ھا و شھر ھای يکدام تغ در سياست اميرش  الی مرگبه بعد) ١٨٩٣(از . باقيماند

ندگان شان سياه چالھا مختلف افغانستان با بھانه ھای واھی به خاک وخون کشانيده شده  از مردگان گورستانھا و از ز

، در دوران سياه » تحت حکمروائی امير مطلق العنان « در کتاب » فرانک مارتين  « ۀبه گفت. گرديد  انباشته می

که بنا بر نوشتار ساير تاريخ دانان ده ھا  انسان به قتل رسيده  درحالی)  ھزار ١٠٠(حاکميت امير عبدالرحمان بيش از 

.                                        ی ، فقر وبيماری تلف شده وده ھا ھزار ديگر آواره در ديار غربت گرديده اند رسنگگھزار انسان ديگر از 

  ! » عقاب «آقای 

که م يجلد سوم آن ديد)  ٧٠٠(الی صفحه ) ۵(از صفحه » سراج التواريخ  « يعنی» کاتب « به شاھکار ءحال که به اتکا

در کنار ساير جالدان وآدم کشان عبدالرحمان خانی حتی زود تر از ديگران  سردار محمد حسين خان ھا وسردار فيض 

 کشور من جمله در حق امير و جنايات شان درحق خلق ھای» خدمات «  داشتند که به خاطر نيز وجودمحمد خان ھائی 

خلق ھزاره به  دريافت نشان  الماس مفتخر گرديده بودند ودست شان نه تنھا   به خون ساير مليت ھا واقوام خونين بود 

دھيد تا ادعا کند که  بلکه در عمل با به ھزيمت کشانيدن قيام ميوند به خيانت نيز آلوده بود ، آيا به کسی اين حق را می

 و به خاطر خيانت ھا وجنايات  سرسپردگان امير ازديگر اقوام ومليت ھا معذرت دنان ومی بايگويا خلق ھزاره چنين وچ

  .                                                                                            د نبخواھ

  !» عقاب « آقای 

ی را از شما و يا اس ديگری می تواند چنين ادعای احمقانه نه شما می توانيد چنين حقی را به کسی اعطا کنيد ونه ھم ک

چه تاريخ به صراحت وروشنی نشان داده که نه عبدالرحمان مربوط خلق پشتون بود ونه ھم جنرال . کس ديگری بنمايد 

،  دندکيآنھا دوفيودال به درجات مختلف، دو زالو که ازغارت دسترنج خلقھاو خون آنھا می م. حسين خان از خلق ھزاره 

دوخاين به ميھن ، دو متجاوز فاقد شرافت وکرامت انسانی و دو افعی سبع صفتی بودند که از خون ومغز استخوان 

ی از ساير ا دھاره ،آنھا به منظور سرکوب خلق ھای کشور  وفروش در بست ميھن. کردند  انسانھای ديگر تغذيه می

خيانت ھای آنھا متناسب به مقام . گذاشته بودند » امارت«را  م آندزدان وجنايتکاران  را به دور خود جمع نموده و اس

 جنايات امير از ھمه سنگين تر و خيانت ۀاما در آن ميانه کوھوار .وليت بارآورده استؤشان درنزد تاريخ برای شان مس

  بر ھزاره جات ده ھا غارتگرانهۀدانيد ، اگر با حمل که  او را نماينده مليت پشتون می اميری. ھايش جانسوز تر است 

 ديار غير گردانيد ، با يک نوک قلم ، به ياد داشته باشيد فقط با يک نوک قلم ، ۀھزار انسان را به خاک وخون کشيده آوار
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افغانستان در . غبار (  پشتون را با تمام ابراز مقاومت ووفاداری به ميھن وتقاضاھای مکرر مبنی بر حق افغان بودن قوم

 از وسط دو نيم ) ۶٧١ ننگين دورند ، صفحه ۀ اقوام پشتون عنوانی امير به غرض عدم پذيرش معاھدۀامن. مسير تاريخ 

آخر کجای آن .  منطقه مبدل ساخت  و کانون ھميشه مشتعل بحران دربدان وسيله افغانستان را به يکی از گره گاھا و

                                      پشتون نوازی بود که به آنھا خيانت تاريخی انجام داد ؟          

  ، »  رضائی«بر گرديم به سراغ آقای 

  ! » رضائی « آقای 

 پدران من را که خود از قربانيان و سياه چال نشينان ، خواندن اين مختصر  را داشته واز عصبانيتۀاميداست حوصل

يخ به ميان می آيد ديگر نمی توانم مانند مرزا کرده باشيد ، چه کنم وقتی پای بحث تاربودند از  گور بيرون ن" امير"

بت کرده، حنجيب خود را خم وچم نموده و با ادب درباری ص -بنويس ھا، سکرتر ھای سفارت و مليشه ھای ببرک 

  .                                        واقعيت ھا را فدای مصلحت ھای زيانی ، قومی ومنطقه ئی نمايم 

يا خشم خود را بر  ما تاريخ را بدين خاطر نمی خوانيم که وقت خودرا بکشيم و! » رضائی « ير آقای واما در اخ..... 

آن می پردازيم که از آن انتباه الزم بگيريم ۀ به مطالع کس ويا کسانی فرو نشانيم، بلکه بدان علت به تاريخ عالقه داشته و

                                                                       :                                   به صورت مثال . 

ھنگی با ھمديگر به کشتارخلق  قرار داد تا با ھماویا در کنار انگليس عبدالرحمان خان را آورده وتمام خاينين به ملت ر

 وکله در تمام غارت ھاسال  )١١(دست يازيده آنھا را به انقياد کشند از جمله سردار  محمد حسين خان ھزاره را 

منارھای امير سھيم ساخت ، ووقتی خواست از شرش راحت شود، او آنقدر احمقانه به استخوان شکنی پرداخته بودکه از 

  :                   واما در مقطع کنونی . اين از آن زمان . زمين وزمان توپ ومرگ بر بااليش باريدن گرفت 

پوشانده از طريق ھوا در معيت توپ ، تانک،  » پمپاس « را » کرزی « جنايتکارش آقای امپرياليزم امريکا وشرکای 

 وساير "فھيم ، خليلی ، دوستم ، پسر سيدکيان"ھواپيما، راکت و کوماندوھای قھارش بر تخت کابل رسانيد ، به کمک 

ا نيزسر از پا نشناخته در ميھن فروشان به اصطالح ارتش ملی را به وجود آورده به جان نصف ملت انداخت، آنھ

 درپيشاپيش قوت ھای غارتگر امپرياليستی، قريه ھا و قصبات بخش مشخصی از سر زمين مارا به ويرانه تبديل نموده 

 ١۵ ، ١٠ ، ۵(داند  کند کس نمی اين وضع چه مدت دوام می. گذارند  قفا تلی ازخاکستر ودريائی از خون به ياد گار می

ال تاريخ نشان داده که ابديت نمی تواند داشته باشد، بعد از آن چه؟ در صورت شکست استعمار به ھر ح. سال ) ٢٠ويا 

از يار غار کنونی به طرف مقابل چه بر سرآنھا  ستعمارا ملت به کجا خواھد کشيد؟  ودرصورت چرخش ۀکار آنھا با بقي

 سلم بر باالی شان خواھيد خواند ويا اين پسران مۀخواھد آمد؟ آيا در آنصورت برکشته ھای شان خواھيد گريست ونوح

   جمعبندی واقعبينانه خواھيد داشت ؟   ۀکه گربز

که باز ھم استخوان شکنی ھای جديدی بين اقوام ومليت ھای کشور  عزيز ، بيائيد ھمين اکنون ، قبل از آن آقای ....

نفھميده ، از يک محفل به برداشت فيل موالنا بيشتر از اين به وجود آمده وبازھم برای ده ھا سال ديگر زبان ھمديگر را 

ده وبيشتر از ھميشه به وحدت وھماھنگی به خاطر طرد بيائيد در چنين مقطعی که کشور ما اشغال ش! برسيم 

، حصول استقالل وآزادی ملی نياز داريم ، تاريخ را  به خاطر غرق شدن درگذشته نخوانده در عوض از آن امپرياليزم

که در وجود  باشيم  افغانی» افغان « در يک کالم يک . ی عملکرد خود درآينده استخراج نمائيم رھنمود سالم برا

طغيانھا ، بشر دوستھا، حيدر پور ھا، ياری ھا، ميرويس ھا، گل محمد ھا، سرور "فرزندان صادق وجانباز ميھن چون 

 خودرا "جدی ھا، اسدھا، ستار ھا و حسين ھاھا، غرزی ھا، فيض ھا، مجيدھا، قيوم ھا، لطيف ھا، بھمن ھا، يونسھا، مس
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پيکر واحدی باشيم از آرمان  تجسم و .احساس کرده بدان افتخار نمايد ...   بلوچ و، ھزاره ، پشتون ، تاجک ، ازبک

                                                                .                                                          ما ۀجانباختگان به خون خفت

  »    ٢٠٠۵/ جون /  موسوی 

  !خوانندگان نھايت عزيز

 سال از عمر آن می گذرد، تا جائی که ھمين اکنون مالحظه می گردد، با ١٢آنچه از نظرتان گذشت، اندکی بيش از 

 به جای عبدالرحمان جالد، .ی به طرف تحقق در حرکت استکتأسف تکرار روند پيشگوئی آن در بعد و مقياس کوچ

 تزوير عجين نموده، به کمک مسقيم اشغالگران، دست جفايش را  وتوحش را با دروغگوئی، عھد شکنی" غنی"ًفعال 

آيا کسی که .  درانی، تا دوستم ازبيک، محقق ھزاره و عطای تاجيک بلند نموده است"کرزی"برتمام اقوام اعم از 

حذف و و وی را به سرکوب گرفته را " غنی"که اين خلق پشتون است که زير بغل می تواند ادعا نمايد وجدان دارد 

 باال شدن بر ند زينه ھائی را که از آغاز برایحقوق ساير مردم معاومت می نمايد؟ آيا کسی که وجدان دارد، می توا

نک عبدهللا، سروردانش و ضياء مسعود، دوستم و اي"بدان نياز داشت، زينه ھائی که توسط، " غنی "ماجساد ساير اقوا

و از آن طريق محکوم نمودن پشتونھا " غنی" برايش گذاشته شده است، ناديده گرفته و صرف به محکوم نمودن "خليلی

  حکم صادر نمايد؟؟

به نظر من چنين نيست، در فضائی که به وجود آمده گذشته از آن که طبقات حاکمۀ تمام اقوام و مذاھب، مسؤوليت 

ی أ دارند، اگر از حق نگذريم تمام آنھائی که رفته اند و برای اين مزدوران امپرياليزم به اصطالح رخاص خودشان را

داده اند، تا حاکم بر سرنوشت شان يک مشت مزدور و ميھنفروش گردد، به اندازۀ ھمان يک رأی در نزد تاريخ و مردم 

   .مسؤوليت دارند

  


