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مصاحبه ھا وسخنرانی ھای شما را وقتا فوقتا در مطبوعات ميشنوم ومی بينم، متوجه !درود وسالم خدمت آقای بھزاد
د که به ھيچ وجه شايستگی يک استاد وعضو ئي وپشتون ستيزی سخن ميگوئیشدم که شما ھميشه به روحيه انتقام جو

وقتيکه تلويزون نورين مورد خشم : اھم مثالی ھم بياورمميخو).عفوه ميخواھم که سخت گفتم(پارلمان را ندارد
با جناب شما ويک کسی ديگری مصاحبه صورت گرفت؟ اولين سخن شما ) دروقت اتمر(وزارت داخله قرار گرفت

  مند نيست؟ؤديگر وقت ھای امير عبدالرحمن خان ومحمد گل خان م: اين بود
ده شدم وعلتش ھم اين بود که اگر چنين سخنی از يک بيسواد به صفت يک افغان پشتون تبار بسيارآرز! استادمحترم

له ای نداشتم ولی ازشما به چند علت آرزده شدم؟ اوال خو اگر وزير داخله شنيدم ھيچ گ ويا يک تاريک انديش می
مروز گفتيد وثانيا اتمر که ديروز درخدمت خاد وکا جی بی بود ا بود شما چه می اتمر نمی بود مثال بسم هللا خان می

ديگر اينکه تاريخ افغانستان به مانند تواريخ ساير ملل از افتخارات و . درخدمت سيا است وتعلقی به پشتون ھا ندارد
مثليکه انسان دروجود خود . ما قھرمانانی ھم داريم وسفاکان ووطنفروشان ھم داريم! گوشه ھای سياه پر است

  .ا ازانظار مخفی ميسازدی دارد که آنرئی دارد که به آن ميبالد واعضائاعضا
 د وچی رابد؟ ولی چرا سياھی تاريخ کشور به رخ تمام پشتون ھا کشيده میئياين حق شماست که چی راخوب بگو

شود؟؟ آيا اين بی انصافی نيست؟؟ درباره عبدالرحمن خان من کامال نظر متفاوت نسبت به شما دارم وحاضر ھم 
ولی چرا درشرايط کنونی دروضع شرم آور ودوره سياه تاريخ .  بنشنمھستم با جناب شما به مناظره علمی وتاريخی

شود به چنين نظريات و کالبد  خود که اشد ضرورت به اتحاد وھمبستگی تمام اقوام ومليت ھای کشور احساس می
د  سده گذشته تبعيض نژادی درکشور ناجی ما؟؟ عملی بو٦٠ببنيد استاد محترم تا سالھای . شکافی پرداخته ميشود

ی آکردند، ر  ھا که باالی اجداد اوباما قلبه میئیوانسانھا به سياه وسفيد تقسيم شده بودند ولی امروز ھمين امريکا
 بر نخاست؟؟ چرا ما چنين ئیولی ھيچ سياه پوستی به غرض انتقام جو. دادند وآنرا رئيس جمھور خويش قرار دادند

  می انديشيم؟؟
ک ملت بسازيم ودرکنار ھمديگر به زندگی عادالنه بپردازيم پس چرا باالی بخش اگر تصميم واراده داشته باشيم که ي

د يک ديگر را در  اينکه ما وشما اين چنين شايع ساختن افکار ضله ديگرأومس. چرخيم ھای تاريک تاريخ کشور می
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مابه صفت . دال قرار ميدھؤدھيم که روشنفکری وحس آزادی خواھی مارا زير س ليزم انجام میزير سايه امپريا
  ی؟ئروشنفکر وچيز فھم بايد ضد ھر نوع ظلم واستبداد باشيم، اگر توسط پشتونی باشد ويا تاجکی ويا ھزاره 

زا داری اطفال معصوم کنر عشد که شما باالی گليم  نشستن شما پھلوی وکالی ھزاره غزنی وقتی خوش رنگ می
  .کند زحق دفاع میگفتيم که استاد ما ا نشستيد؟ آنوقت میی ويا ھلمند ھم م

  ولی اينطور نيست؟ 
امروز که جھان امپرياليزم طرز تفکر سنی ستيزی صفوی و شعيه ستيزی سلفی را درجوامع اسالمی به راه انداخته 

  .سازد مارا ذليل تر وخوار تر می
ان قدريکه ھم.  کرده باشم ولی ھر چيزيکه نوشتم ازدل پاک نوشتمئیخواھم اگر زياده گو عفوه می! استاد محترم

رين يدرفاميلم به ھردو لسان ش. ازفاشيستان غير پشتون متنفر ھستم به ھمان اندازه ازفاشيستان پشتون متنفر ھستم
  .وطن صحبت ميشود که مايه افتخار م ھست

  .به احزاب سياسی وابستگی ندارم،
  باابراز احترام
  احمدشاه وردگ

  کابل

 
 ١٠March  Report at ١٠:٥٨ pm احمد بھزاد 

  ! درود یز و ھم نامم احمدشاه گراميبرادر عز
زالخطا است و ممكن ي جایم كه ھر انسانياول از ھمه بگو. م يممنونم از توجه تان و ھمچنان از نقد تان بر گفته ھا

  .ر است ي است كه با ان درگیا تند برود كه آنھم بسته به عواملي كند یطياست در شرا
ن را به حساب يو ا..... ده يسر رسه  گفته ام دور عبدالرحمن بید كه روزياما در ارتباط با مواضع من ، نوشته او

  . د يك ھم وطن پشتون تبار سخت آزرده شده ايد و به عنوان يف پشتون به حساب آورده ايا حمله بر قوم شرياھانت و 
  . ادآور شوم يد چند نكته را ياجازه دھ

 ین نميد ؟ من چني دانیف پشتون ميت قوم بزرگ و شري با تمامی عبدالرحمان خان را مساوۀ ظالمانا حكومتيآ-١
  . پشتون ھا ھم پشته ساخت یر جالد از كشته ھاي دانم كه آن امیانگارم چون م

ن ين سرزمي بر شھروندان توسط حاكمان نرفته است و دریچ ظلمين وطن ھياه ايد كه در گذشته سيا معتقدي آ-٢
 به ی شد اما عده این به ھمگان ستم مين سرزمي معتقدم كه دریخيض حاكم نبوده است ؟ من به اساس اسناد تاريتبع
  . ض مضاعف شده اند كه تا كنون ھم آثار آن قابل مالحظه است ي خاص متحمل ستم و تبعیت ھايل انتساب به قوميدل

ز مانند ين آميعبارات توھ.  شد یج مي حاكم ترویاستھايسط سد كه تويني ببید به روابط ناسالم اجتماعيد دارياگر ترد
گر برادران يافه متفاوت آنھا با ديد كه تنھا تفاوت شان ظاھر و قي گردی میا كله خام حواله شھروندانيقلفك چپات 

  . ....ر كردن ھا در سطح جامعه بوده ام ين تحقيمن خود شاھد چن. شان بود 
ا ينكه آنھا فرسنگ ھا با ما و يد و اياد كرده ايگر جوامع و ملتھا يض در ديستم و تبع از موارد مشابه ی به درست-٣

 یف انساني فاصله گرفته اند و به تعریئ فرقه ی و حتی ، زبانی ، قومی عفن نژادی ھایم با وابستگئيبھتر است بگو
 ی آزادانه اش به رھبریا با رأش راھيك ھم نوع سيد با افتخار يده اند و امروز انسان سفي رسیاز حقوق شھروند

  .  ھستم ین جامعه اي چنینگ در آرزويم من ھم چون لوتر كي تان بگوید تا براياجازه دھ. ند ي گزیش بر ممملكت
م كه نھضت ي از بازگشت آن امروز شاھدیري جلوگی و برا.ستي نیض فراموش شدنير و تبعيزجر تحق! اما برادرم 

ن جا الزم است به گفته انسان بزرگ عصر يدر.  بارز دفاع از حقوق بشر است قي از مصادیه فراموشي علیجھان
   . توانم ببخشمی توانم فراموش كنم اما مینم: د گفت ي از زندان آپارتای آزادیم كه در فردايخود مراجعه كن

گر از ي دیاش به بخشكيا. د ياد كرده اي به پشتون ھا ندارد و از سوابق او در خاد ی اتمر تعلقید آقاي فرموده ا-٤
 كند ی اتمر ھنوز فكر میآقا: آن شب گفتم .  اشاره داشتم ین وابستگيقا به ھميد كه دقي كردیسخنان آن شبم توجه م

  . ن برقرار است يدر افغانستان حكومت ام...... ن است و يدور استال
ن يز اميد كه من معتقدم در مرام خون ريارذف پشتون نگي قوم شرین اشاره را ھم به حساب تھاجم بااليخدا كند شما ا

  .... انسان بودند یان پشتون و ھزاره نداشت ، آنھا دشمن آزادگينيو ام
 بودم به فكر ھموطنان مظلوم ی غزنین قدر كه در كنار وكاليكاش ھميد ايرزو كرده اآ: ام تان يو اما نكته آخر پ

 یاما دوست من صدا. انت كرده ام ي كنم كه خیاگر نبوده باشم اذعان م.  بودم یخود در كنر و ھلمند و قندھار ھم م
ن انداز شده ي بوده است كه در تاالر پارلمان طنئین صداي آغشته به خون تا كنون غم آلود ترئیمن در سوگ پنجوا

  ..... را شرح داده ام ت نسل سوم انقالبي و مظلومیچارگي آن زمان كه ب.نت موجود استلم آن صدا در انتريف. است 
  !برادرم 
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 و ھر ی ھر تعلقیت ما باشد منھايار انساني مع.ض باشدي از ستم و تبعیشم كه عاري اندی میئز چون تو به فردايمن ن
   .ینسبت
  .د يسرفراز و سالمت باش. گر سپاس از تو دوست ھم سرنوشتم يكبار د ي
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  !ناستادگرانقدر درود وسالم فراوان خدمت تا
  .نخست ازھمه تشکر ازپيام جوابيه تان که تا حدی بيشتری باالی خشمم آب فروريخت

درسالھای . خواھم خدمت تان عرض نمايم که تجربه وسرگذشت برايم آموختانده است ات را میثانيا بعضی نک
کرد ورباب نواختن  طور فصيح با لسان پشتو صحبت میه  برخوردم که بئی دراندشھر پشاور با يک امريکا١٩٨٦

ه افغانستان چطور کنيد معضل  پرسيدم که چه فکر میوی ازن م،درخالل صحبت ھای انتيک فروشی. ھم ياد داشت
بسيار قھر شدم وبرايش ! ديتواند؟ جواب داد که شما افغانھا به يک امير عبدالرحمن خان ضرورت دار حل شده می

ن وقت آبعد از .گفتم مطلب تو است که حکمتيار سر قدرت بيايد؟ جواب داد ھرکه باشد ولی بايد به قاطعيت عمل کند
تاج التواريخ را مطالعه کردم، تاريخ غبار راباز ورق زدم به تاريخ حبيبی و . درباره وضع آنزمان به تحقيق پرداختم

  .کاتب ھزادره ھم سری زدم وچيزی برداشت ازاينھا کردم
 وغازيانی مجاھدانبودند (مشابھت ھای زيادی با وضع کنونی دارد) ١٨٨٠- ١٨٣٩(دراين شکی نيست که آن دوره

باور ) ودند وادعای مالکيت به اين سرزمين راداشتند به مانند امروز؟ که عليه اشغال انگليسی جانفشانی ھا کرده ب
برھان الدين نجات بخشند وبه -شرگلبدينازيد که به مانند ھمه وطن دوستان درابتدای طالبان اميدی داشتم که مارا ئنما

ک حگری به تاريخ کشور ديديدم؟ ولی ديدم که لکه سياھتر  به آنھا به مثابه مالئک نجات؟ می) درذھنم(مانند ربانی
م صرف به ميان آمدن آرامی ويک حکومت قوی درکشور بود که دست ظالمان راازگريبان وطنداران ما ھدف. کردند

  .نشد که نشد وامروز دريک بدبختی ديگری غرق ھستيم.دورسازند
عقوب خان بخاطری حمايت شان از شيرعلی خان وپسرش ي امير عبدالرحمن خان با وردکی ھا تضادخاص داشت

دراين جا عبدالرحمن خان به کمک وردکی ) فعال مرکز طالبان(نام جنگ جایه  است بئیودرنزديکی شش گاو جا
امير مذکور محمد جان خان وردکی، خداينظر خان . شود وفراری می ھا از کاکای خويش شکست فاحشی ميخورد

که صاحب زمين بسيار بود ولی خان نبود اھل فقر وساير کالنھای وردک رابه قتل رسانيد وجد خودم بنام عبدالمناف 
ودرجغتوی وردگ فعال ھم يک قريه بنان . وتصوف بود مورد غضب امير قرار گرفت وزمين ھايش ضبط گرديد

  .قلعه مناراست که حتما ازھمان پشته است
يايد خمی به درشرايط فعلی اگر تمام وردک خراب شود وامنيت واتحاد ويک پارچگی به کشور ب! استاد محترم

ولی درشرايط فعلی چطور ميتوانيم که دستان . رامی ھموطنام بادآبرويم نخواھم آورد، ھست وبودم فدای يک روز آ
تواند که کرزی، فھيم وخليلی وسياف وصدھا  تنظيمی راازيخن ملت بکنيم؟؟ کی می - خادی- خون آلود مافيای يانکی

چيزی جور ا امريکا وھم پيمانانش نه؟؟ به قرآن وگريان کرزی ھم ظالم وغاصب را ازقدرت وظلم بازدارند؟؟ يقينن
کارگرفتن ه دپس چه بايد کرد؟؟آيا اين کثيفان تاريخ رابدون بپولدارشدن ھم سيرشان نمی کنو ب کردن صنمی شه؟ غ

من رابه دارد؟ واگر بلی پس ھيچ وقت نام عبدالرح شيوه امير عبدالرحمن خانی، ديگر چيزی ازظلم واستبداد باز می
زبان نخواھم آورد؟ وازطرفی ھمين قوم غيور ھزاره نبود که به جان ومال خويش ازنواسه عبدالرحمن پشتيبانی 
کردند، والی کندھار مھاجر نشدند؟؟ ونکته ديگری اينکه تمام قشون عبدالرحمن ازبک وکوھستانی بود وازقوم و 

  قبيلش ھيچ جنرالی وسرلشکری نداشت؟
سفانه دربين خيل ھای کوچک ھم اين عمل وجود دارد، أميخواھم به عرض برسانم که بلی مت: درمورد تبعيض گفتيد

چقدر فکاھی . خندند گيرم وبعضی ھا بااليش می را بسيار پس مانده می) جای فاروق خان(ما دروردگ مردم اونخی
وجود دارد ومه ازقلب پاکم به رينی ھم درقلفک چپات وخام کله يوهللا که يک ش. راجع به وردکی ھا شنديده باشيد؟؟

دوستان ھزاره وازبک خويش بار ھا وبارھا گفتيم ولی به جھنم بروم اگر اھانتی درقلبم نسبت به ايشان وجود داشته 
د، نگوي درايتاليا مردم کلبريا راخام کله می. باشد ھمين اصطالحات فعال دربين انگليس ھا وفرانسوی ھا وجوددارد

گفتند که مه درآينده فکاھی ھای زيادی دراين مورد  تانی ھا بی عقل واحساساتی میگرجسبه درشوروی سابق 
  .خدمت تان روان خواھم کرد

طور مثال چندی بيش خانم ه ب:  عرض نمايمنخواھم به صفت يک روشنفکر خدمت تا له ديگری که میأيک مس
ازتاالر خارج  و ک صدا به خشم آمدندچرا ھمه ھزاره ھا به ي. نيازی به محقق گفت که مه به سر کسی ميخ نزدم

د آيا به ان بخيزد وعمل طالب رامحکوم نمايشدند؟؟ آيا حزب وحدت اين کاررا نکرده بود؟؟ اگر کسی درپارلم
تواند که قاتل قوم خودرا ناجی  مين شده میأاعی تتروشنفکران پشتون الزم است که به خشم بيايند؟آيا عدالت اجم

س دولت وقت وعامل تمام ئيدرتجليل حادثه ننگين افشار چرا کسی نامی ازر م؟ئيطاب نماخود وازديگران را جانی خ
يک اشتباه را . زبان نمی آورد؟ چراکسی نامی ازوزير دفاع وقت نمی برد؟ه ب) ربانی( بدبختی ھای اين وطن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

دھند که اشتباه  شوند وآن اينکه خودرا زير چتر جنايتکاران وجنگ ساالران خويش قرار می دوستان مرتکب می
  .است

به ھمان اندازه .  اندازه که گلبدين بد بود برھان الدين ھم بد استنبه ھما. شيطان ھيچ وقت انسان را نجات نداده است
  که مال عمر بداست خليلی محقق وفھيم بد است؟

لش به رخ تمام شود و عم شود وجنايتکار پشتون محکوم می شود وحتی تقديس می چرا جنايتکار ھر قوم بخشيده می
کند ھمين ظلم فعال باالی پشتون ھای  اگرطالب ظلم کرد ويا می. ؟ که اين کار ھم منصفانه نيست.شود قوم کشيده می

  يد؟ئگيرد واگر نيست بگو د وديگران صورت میوداو،  ءشمال توسط عطا
کنند که حزب  ره ما فکر میاگر برادران ھزا. يمئصفت روشنفکران بايد خوب راخوب، بدرابد وظالم راظالم بگوه ب

کند،  ويا تاجک ھا فکرکنندکه فھيم ويا عبدهللا ازحقوق شان دفاع می واند آنھارا به قله ھای تمدن برساند وحدت ميت
درخاتمه يک بار  .کند نظرم اشتباه است؟ ومساوی است به پشتونيکه راجع به گلبدين ومالعمر چنين فکری میه ب

موضوع اول قتل يارمحمد کرزی است : فرستم له برايتان میأويک لينک راجع به دومسنمايم   تشکر میشماديگر از
له ملت سازی أکی راجع به مس ترهروستار مقاله ايست از دوکتور عثمان که توسط فاميل کرزی وموضوع ديگری

کامياب ) نکاين موضوع دردوھفته گذشته نشرشده بود درھمين لي(  آن که نظر تانرا درزمينه خواھانمۀوتاريخچ
  .ورستگار باشيد

   مادروطن از اشغال گران وھمدستان داخلی ايشانئیبه اميد رھا
 احمدشاه وردگ

 
 
  


