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رقم زدن خاطرات جمعي خدمت بزرگي است به ملتي كه اكثريت آن 
  ازسواد محروم اند

  
. م داکترھدايت هللا به صورت ضمنی به ايشان ابرازداشتمدو روز پيش مسرت خودرا بعدازخواندن خاطرات محتر

ـ » خلق«با نگارش خاطرات زندان و شکنجۀ زمان حکمروائی فاشيستی » رحمانی«ديروزآقای محترم عبدالمتين 

ًپرچم ، سھم ارزشمندی را درھمان راستا اداء نمودند که مطمئنا مايۀ دلگرمی و خوشنودی ھرفرد وطنپرست و 

  .لت ما می شودعدالت پسند م

  :درآغازنوشتۀ شان می فرمايند» رحمانی«محترم 

ھرچند ھستند عده ای از ھم زبانان ما که با خاطره نويسی چندان موافق نيستند وآنرا فاقد ارزش علمی و تاريخی  « 

ود دفاع وخوشبختانه که متعاقب آن گفته ، ازحق مسلم خاطره نويسی خ» ...می دانند ، ولی من آنطور فکر نمی کنم

نموده و ھموطنان تشنۀ ھمنوائی شريفانۀ ضد ظلم و ضد وطنفروشی را ازآن گزارشات تاريخی و نھايت پرارزش 

  .مستفيد ساختند

ضرورت به تأکيد نيست که منظورخاطرات جمعی (ی که مانع درج و پخش خاطرات »ھمزبانان«به نظرمن ، آن 

ًمی شوند ـ که حتما ھموطنان ما ھستند ) ًی کامال خصوصیودرسطح درد ھای ملی است نه خاطرات محرمانۀ زندگ

برای پنھان کردن دارند، ياھم به دليل پائين بودن » چيزکی«نه ھمزبانان ايرانی يا تاجکی وياھم جای ديگر ـ ، يا 

موجب می شود که نتنھا به خاطرات » عقدۀ حقارت«سطح دانش و ديد محدود ، دچارکوته نگری اند ، وياھم نوعی 

بلکه پرھيز از آنرا به عنوان طرزفکردرست ) درصورتيکه قربانی ظلم و تعدی بوده باشند(ود ارزشی قايل نشوند خ

  .و شيوۀ برخورد معقول برديگران ھم تحميل نمايند

زندگينامۀ يک فرد ، نوشته شده توسط يک محقق ، يک خبرنگار وياھم (» بيوگرفی«بايد بدانند که » ھمزبانان«آن 

شيوۀ نگارش (ادبی » ژانغ«، ) زندگينامۀ فرد که توسط خود وی نوشته شده(» اوتوبيگرفی« و )شخص ديگر

کتابخانه ھای پوھنتون ھا وشھرھای بزرگ . خيلی مشھوربوده و ازاھميت بس بزرگی برخورداراست) درادبيات
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» اوتوبيوگرفی «و» بيوگرفی«درتمام کشورھای غربی وھم درکشورھای پيشرفتۀ قاره ھای ديگر، بخشی را به 

  .تخصيص داده اند

وھم بيوگرفی درصورتيکه اسناد ومدارک دست (» اوتوبيوگرفی«درکشورويرانه ودربين ملت شھيد دادۀ ما ، نگارش

، ازبزرگترين اھميت برخورداراست ) اول موجود بوده و عفت و پاکدامنی معنوی و ملی شخص نگارنده ثابت باشد

گويم ـ درمقطع کنونی تاريخ کشور ـ  می توان آنرا دارای اھميت حياتی درسطح ملی که حتی مبالغه نخواھد بود اگرب

ًخواند چه نسل شاھد وقايع خونين وکشتارھای بيرحمانه و حيوانی به دست زورمندان غيرمذھبی و مذھبی ، تدريجا 

درغربت ، » بادرفتهبر«و به صورت طبيعی ، متأسفانه ازصحنه بيرون رفته و بازندگی وداع می نمايند ؛ ونسل 

وياھم نسل جوان داخل کشور که فقط مظالم حاضربه دست امريکا و متحدان را شاھد اند ، دربرابرسؤاالت مھم و 

وجای شک نيست ـ باھزاران تأسف و حرمان . تعيين کننده در زندگی اجتماعی شان الجواب و بالتکليف خواھند ماند

 را به نفع ھرآنچه وطنفروش ، خاين  ، جانی و مستبد است ، تشديد ـ که بيسوادی و کم سوادی ، ھم اين معضله

ـ پرچمی ھا ، جنگ ساالران احزاب » خلقی«نموده، برای آنھا معافيت دايمی خلق خواھد نمود که ھمدستی فعلی 

اسالمی ، مليشۀ دوستمی ، عده ای طالب بچه و روشنفکران خودفروختۀ معلوم الحال با دم و دستگاه 

ھانخوارامريکا و متحدين، شمه ای از ھمان اوضاع و فضائی است که درصورت عدم تحرکات استعمارج

  . ھموطنان رنجديده و حامل گزارشات نا مدون ، به تحريف کامل تاريخ معاصرکشورخواھد انجاميدۀزنجيرگسالن

 ـ خادی آنھا ـ پرچمی» خلقی«ی مبارزه عليه روس و نوکران بيمقداراواين را ھم نبايد فراموش نمائيم که تمامی شھد

، با آرمان سترگی خون ھای پاک خودرا نثارنجات ميھن و ھموطنان ) نکشتارامريکا و متحدای ا شھدۀ اضافبه(

د گذاشت که نمودند ؛ با اميد کامل که ھمسنگران ِجان به سالمت برده ، ازآنھا امانتدارانه ياد خواھند نمود و نخواھن

جالدان و قاتالن شان ، با انواع مکروفريب ، خاطرات درخشان جانبازی ھای قھرمانانه و دفاع شان از آرمان 

ی ای خونين کفن ملت ، ازشھدا شھدۀاين تذکرشامل ھم. ًواالی ملی و آزاديخواھانه را جبرا به فراموشی کشانند

ًمال گمنام را دربرمی گيرد که ھمه و ھمه به عين شکل ، يعنی با نامدارگرفته تا قھرمانان کمترمشھور و قھرمانان کا

گذشتن ازسر و دل کندن ازاعضای خانواده ـ والدين ، ھمسر و فرزندان ـ برای عين آرمان بزرگ آزادی ، مرگ 

 آن ۀيادھم. پرافتخار را با متانت و پايمردی ، برخفت بردگی و مزدوری اجانب شرافتمندانه رجحان دادند

  !مردان ، زنان قھرمان و کودکان قھرمان ، زنده و ماندگاربادبزرگ

 ۀھريکی ازدوره ھای فاشيستی اضافه از سه دھ(پس دست به قلم بردن برای درج خاطرات ناگوارزمان استبداد 

ی اَتنھا ارزش تنويری بس بزرگی دارد بلکه درعين حال ، ادای دين بزرگی دربرابر شھده ن) گذشته تا امروز

 امروزی غربی ھا ۀی معصوم و گمنام کشتاروحشياناکفن راه آزادی ميھن درزمان رژيم ھای پيشتر و شھدگلگون 

  .می باشد

ھم » پغمانی« بسيارزيبا ، ھدفمند و نھايت پرارزش آقای محترم خالقداد ۀنوشت درينجا ضرور می دانم که از

ن شا» کف دست«غربی ھا را به » حق«راوان ـ يادآورشوم که با چه طنز دلپسند ـ باوجود تواضع و شکسته نفسی ف

ًسال نوشان گذاشته اند که واقعا باعث افتخاراست و اميد که روان ھموطنان دردديده ازغربی ھای » تحفۀ«به عنوان 

  .نوازش ببيند» پغمانی«مغرض و استعمارگران بی آزرم ، بازھم با نوشته ھای بيشترمحترم 

 ۀو يک ھموطن تشن» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«عالقمند پورتال با شکوه وازآنجائيکه امتنان من به عنوان 

آرمان مشترک ملی و آزاديخواھانه ، ازھموطنان با بصيرت ، شريف و وطنپرست ، با کلمات نارسای خودم برايم 
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افتخارنيافته ام ، بخش نيست ، ازکالم شاعرواال مقامی که ازسالھا به اينسو متأسفانه به شناخت نام شان  قناعت

  .ھموطنان آزاده می نمايمپيشکش مددجسته وپارچه شعرملی گرانبھای شان را 

  ! معنوی و قلمی به ضد استعمارگران و نوکران زبون شانۀباعرض حرمت وآرزوی گرم شدن جبھ

  !اي مادروطن پسرانت نمرده اند
  

  رده اندــسرانت نمـــادروطن پـــای م

   نخورده اندوده باش گول اجانبــــآس

  

  یبسی به دامـــن خود پرورانده امارا

  یپوشانده ای و نعمت نيکو خورانده ا

  یگی به جوانی رسانده ايرخوارــازش

  یاينقـــدرھم تو بيکس و تنھا نمانده ا

  

  رانت نمرده اندـــن پســــادروطــای م

  وده باش گول اجانب نخورده اندــــآس

  

  يمـــــ کنـــق مادری ات را اداه حـــالبت

   کنيمءيعنی که جان و مال به راھت فدا

   کنيمـت بـــناو کاخ عدالــــ ترپـــايـــۀد

  ب رھا کنيمــد اجانـرا زبنـــت تـــــدس

  

  رانت نمرده اندــن پســادروطـــای م

  وده باش گول اجانب نخورده اندــآس

  

  يران بود ھنوزــ شۀ توبيشـــۀھرگوش

  ن بود ھنوزای دليراـ تو جـــۀھرکوچ

  و معلم پيران بود ھنوزـودک تـــھرک

  ان بود ھنوزـــ افغۀــيد ما به کعبـــام

  

  رانت نمرده اندـــادروطن پســـای م

  !آسوده باش گول اجانب نخورده اند

  

  


