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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Historical  اريخیت 

  
ن سه سال قبل باين نبشته :يادداشت شريه وزي ار اول در ن اله"رای ب ان رس يده واز آن "افغ ه چاپ رس  ب

ده استبه بعدتاريخ  د چاپ گردي ار تجدي ق انترنيت اينک .  چندين ب اھی از طري يچ گ ه خاطر آنکه ھ ب
رار  ز ق د است کاستی ھای آنامکان چاپ نيافته بود، خدمت شما خوانندگان عزي م ، امي دمی دھ ا دي ۀ  ب

  . شوداغماض نگريسته
  

  موسوی
  

  »کاتب ھزاره « ياد دھانی ھای کوتاھی در مورد شب بزرگداشت از 
  

، به » افغان رساله «  اداره  به دعوتدر يکی ازسالون ھای زيبای بزرگ شھر تورنتو ،  ٢٠٠۵  اپريل ١۶به تاريخ 
 «معروف به» مال فيض محمد « خاطر گراميداشت يکی از شخصيت ھای بزرگ فرھنگی کشور در صد سال اخير؛ 

اثر ديگر ، محفل پر شکوھی با شرکت افراد شناخته شده وچند » سراج التواريخ « نويسنده اثر ماندگار ؛ » تب ھزاره کا
ی فرھنگی وسياسی افغان ھای مقيم ايالت اونتاريو و ساير اياالت  کانادا برگزاروبا آواز دلنشين ھنرمند توانای کشور 

احمد شاه ھوتکی «و شخص » افغان رساله «  دارد تا از آن بابت به اداره استاد شمس الدين مسرور خاتمه يافت  ، که جا
                                                                           .پيروزی ھای  بيشتر شان را در تمام عرصه ھا نمود تبريک گفته ، آرزوی » 

ميدانم واز جانبی بنا بر ارتباط مسلکی و عاليق شخصی بيشتر » کاتب ھا « صاحب اين قلم که از جانبی خودرا مرھون 
نزديک احساس می نمودم ، با در نظر داشت اينکه  نه تنھا در افغانستان قضايا » کاتب « از ھر کس ديگری خودرا به 

قد نيز با تاسف  ھمانقدر بيگانه ھستيم که مردمان قرون وسطی در اروپا ، آسياو  با فرھنگ نتاريخی نمی گردد بلکه
 ، مانند ساير شرگت احترام گذاشته » افغان رساله « افريقا با قاره ی جديد بيگانه بودند ، به انگيزه وحدت طلبانه 

دم که باالخره ما ھم توانستيم محفلی را کنندگان که واقعا صبور بودند ، به ھمان شنوندگی اکتفا نموده  از آن خوشحال بو
چند سطری در آن رابطه برای شماره با آنکه بعد از ختم محفل می خواستم . بدون دعوا و شکر رنجی به اتمام برسانيم 

تھيه و ارسال دارم اما از جانبی ترس از سبک نوشتار خودم که با تاسف  تا اکنون نيز دوستانی » افغان رساله«بعدی 
رويارويی را نيز در خود » جاغور « ز يکسوبا فرھنگ نقد علنی ميانه خوب ندارند و از سوی ديگر به اصطالح راکه ا

باعث شد تا نتوانم به آن خواست  عمل نمی بينند  ، از من دور نموده است ،واز طرف ديگر مشغوليت ھای ديگر زندگی 
                                                                  .نمايم 

 که  انداخت من را به فکر داستان موالنای بلخ، اما مشاھده بازتاب آن نشست توام با انعکاسات و پيامدھای  متضاد آن 
 فيل نه ديده ويا در تاريکی  فيل ديده ، چون خواستند ھريک برداشت ذھنی خويش را در باب فيل بيان دارند ،  گويا قومی

ر کشيدند به غير از فيل ، مصمم شدم تا خود نيز به مثابه يکی از افراد آن قوم بر داشتم را از آن ھمه چيز را به تصوي
فيل  با شما در ميان گذارم ،  اطمينان دارم در صورتيکه به تنھايی نتواند تصويرکاملی  از  آن» بزرگداشت « فيل 

        .امر بر خواھد آمد از عھده ی اين با ساير تصاوير  ترسيم نمايد به يقين درھماھنگی
  .تصوير  اين  شما واين ھم آن

است ونه ھم تصفيه حساب » کاتب ھزاره « قبل از ھر آغازی بايد بنويسم که ھدف از تحرير اين چند سطرنه اھانت به  
روباور خدشه ناپذيرم بلکه اعتقاد راسخم به امر وحدت آگاھانه و داوطلبانه مليت ھا واقوام سراسر کشو.  فردبا اين وياآن

به حق تعيين سرنوشت ملل تا به رسميت شناختن حق آنھا در جدايی ويا يک جايی با ديگران  من را واميداردتا انگيزه 
لذا طی اين .  استادگی ومقاومت نمايم ھای وحدت طلبانه را حمايت نموده در تقابل با انگيزه ھا وتحريکات تفرقه افگنانه 

بر ضرورت اندکی بر برداشتھای چندی انگشت انتقاد ميگذارم ، نمی تواند به معنی تاييد  صد در ياد دھانی اگر بنا 
اين انگشت گذاری بيشتر به معنی تاب دادن شاخچه به سمت مقابل به غرض راست شدن . صدطرف مقابل تلقی گردد 
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  فرد ويا مليتی را اين ويا آن» غض حب وب« ھمان طوريکه ھيچ کس حق ندارد تا از آن برداشت  . است تا چيز ديگری 
                                                                  . ھيچ کس ھم حق ندارد تا آن را به خاطر تصفيه حساب با احدی مستمسک کردد نمايد

 نقاش چيره دست ميھن  که با تصوير زيبايش از  کاتب  و»  افغان رساله « دارکاتی اداره با تقدير بيکران از کارھای ت
،  با تاسف گردھمايی قبل از شروع  ضعف شرقی بودنش را در دير ،  نامبرده را در محفل حضور دايمی بخشيده بود 

اھی به سينما دير تر از وقت شروع با خود داشت ، چنين مھمانانی  که به يقين ھيچگ» عوام وخواص « آمدن مھمانان 
که در کدام عصرو در کدام کشور _  باعرض معذرت  خدمت ھريک شان _ فيلم نرسيده اند  ، باالخره  بايد ياد بگيرند 

 آيی يی يک بخش از زيسته و چگونه بايد وقت شناس باشند ، اين دوستان بايد بپذيرند که در ھر محفل و گرد ھم
 يک ساعت  به اجباروقتی يک برنامه  فرھنگی ويا ھنری. ول از برنامه مدونه متوجه آنھاست مسووليت انحراف و عد

دير تر از وقت معين آغاز می يابد، حداقل بايد اسم چھار تا شش گوينده  از قطار گويندگان خط کشيده شود و يا اينکه 
بر نامه از قبل  با حذف برخی از حتیب و گاھیھمه سخنرانان  بدون استثنا کفاره دير آمدن آنھارا با تلخيص عاجل مطل

اعالم شده ، بپردازد که از نظر من با کمال معذرت در خور يک انسان قرن بيست و يکمی آنھم در کشوری مثل کاندا  
                                                                             . نيست

نشان » ميراستاد اول « غاز يافت ، بال فاصله با پخش آھنگ ميھنی  وگيرای آ»  الشان قران عظيم« ه با تالوت محفل ک
» تيکه داران  دين « بنيادگرايان اجنبی پرست و»  ھبی ھيستری مذ« يگر زمان حاکميت بدون چون وچرای داد که د

 به خاطر حصول استقالل ، آزادی در آيندهخاتمه يافته وجامعه ی افغانی ما دارد خود را برای نبرد ھای  دوران ساز 
اميد . (  آماده می می سازد ه   ملی و رسيدن به ترقی اجتماعی در تحت رايت ھای گلگون ميھن پرستانه و انسان دوستان

با  )است در آينده نيز آن حرکت به مثابه يک سنت پسنديده ادامه يافته ، به ويژه تا ختم آھنگ از گلوی استاد گرفته نشود 
به زبانھای پشتو » زن« جای حضور پر رنگ خانم ھا بين نويسندگان و شعرا خالی بود، مگر موجوديت دو نطاق آنکه 

                                              .ديگر ، محفل را ترقی پسندانه تر به نمايش ميگذاشت » خانم «وخوانش چند پيام به وسيله يک ودری 
  بايد گفت که در کل قابل تحسين به می گرفت ارتباطتا جاييکه به نظم واداره جلسه و کار آرام  ومطمئن فيلم براداران 

) نمود کاملی از ديموکراسی افراطی ( ،  واما تا جاييکه به دادن وقت آزاد برای سخنرانان مربوط می شد شمار ميرفت 
ه ناظمين چنين جلسات وبه  ويژه سخنرانان محترم را بيشتر خواھانم ، چه در حاليکه برخی از سخنرانان در بيشتر توج

نام  نگرفته در عوض تمام فھم شنيداری خويش را که طی » کاتب ھزاره «از ده دقيقه سخنرانی شان  حتی يکبار ھم از 
خورد شنوندگان دادند ، کسانی ديگری ھم بودند که طی خوانش بيش از چند دھه عمرشان فرا گرفته بودند به زور به 

اميد است افغان رساله باتھيه و فروش کست ( ارتباط چشم بر قرار نکردند  ساعت حتی يک بار با شنوندگان نيمبيش از
ين اين را نيک به يق.) د آن محفل به ھمه  گان اين امکان را مساعد سازد تا صحت گفتارم را خود مشاھده نمايند .و. دو 

از « ،»کاتب « ، در عوض معرفی ميداشت  » کاتب«ميدانيد که وقتی در چنان نشستی که می باييست اختصاص به 
نعمت ھای ولي« حرف زده شود ويا مرکز ثقل گفتار به ارزيابی ناقص عملکرد تاريخی» درختھای سرکوه را که شانده  

انتقال يابد ، وطی بيش از نيم ساعت ھر نوع  هللا الرحمان وپسرش حبيب، خاين به ميھن و قاتل باشندگانش عبد »کاتب 
واما .تا بين خويش خلوت نکنند  ارتباط بصری ميان گوينده و شنونده نيز قطع باشد نمی توان از شنوندگان انتظار داشت

                       :در رابطه با محتوای صحبت ھا 
 سخنرانان در تھيه  مطالب متقبل شده بودند ھر گاه بگذريم  صميمانه بايد بپذيريم از نيات نيک وزحمات بيش از حديکه

بھره ی زيادی نداشت ، بلکه از ديد يک که اکثر نوشته ھا نه تنھا از لحاظ تاريخی وشيوه ھای مدرن تحقيقات تاريخی 
                                     : نقد تاريخی نيز نمی توانست معيار ھای الزم را داشته باشد به مثابه نمونه

کاتب «در مورد » . . . غبار ، حبيبی ، فرھنگ ، مير حسين شاه « اکثر نويسندگان نظرات تاريخ دانان بزرگ کشور را 
حال فرض می کنيم . و اينکه آنھا چه گفته ويا نوشته اند ؛ بيان داشتند بدون آنکه از خودچيزی برای گفتن داشته باشند » 
وبه اميد فرا گرفتن چيزی تازه با اشتياق تمام به مجلس آمده ام چه که با آن نظرات از قبل آشنايی دارم » نوعیمن «

نکند دوستان .  افکار ديگران دست از پا دراز تربه خانه برگردم » کاريکاتور «گناھی مرتکب شده ام که بايد با شنيدن 
 با عقل گرايان به خاطر دانستن تعداد دندان ھای  يک اسپ اطالع و تقابل وی»بيکن « سخنران تا اکنون از برخورد 

در عوض قطار کردن صد ھا ) تعيين تعداد دندان ھای يک اسپ (که به خاطر حل آن معضله ندارند ورنه می دانستند 
يد تر وبه کتاب از نويسندگان نامدار و به نا حق نامدار شده ، باز کردن دھن يک اسپ سالم و شمردن دندان ھايش مف

                                                                        حقيقت قرين تر است  ؟
انجام داده » کليوال «و آقای » جھانی « کاری را که آقای  _ »کاتب « آخر چرابايد به عوض مراجعه به يکی از آثار 

چکمه ھای آھنين متجاوزين  زير در نخود سياه ديگران و جلساتيکهبه دنبال_  بودند وبايد شيوه کار آنھارا تبريک گفت 
وغارتگران شوروی آنروز به خاطر تحقق اھداف سياسی خاصی تدويريافته سرگردان بگرديم ؟ آيا خود به آن آثار 

دورانيکه دسترسی نداريم ويا اينکه ظرفيت فھم ما محدود است ؟ نکند چنين مراجعه ھايی تداعی خجوالنه ی باشد از آن 
مزدوران روس شمشير زده می شد واکنون که ميھن فروشی منزلت ديگری يافته از آن ياد دھانی » پرچم«در زير 

                                                                                                       صورت ميگيرد ؟
نيز ھمچنان ادامه می » کاتب « در رابطه با زندگی شخصی پياله در » اسی شنای سي «وتمرين آن ديد سطحی نگرانه 

 ؟ از چه نوع خانواده ی چشم به دنيا کشودغزنی در »زردسنگ«با الخره ھيچکس نمی نويسد که اين کودک در. يابد 
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 در چه سطحی بود ؟ به کدام طبقه تعلق داشته و توانايی مالی خانواده اشپدر گذشته ، خاستگاه طبقاتی اش چه بود ؟ 
به ھند  چندساله بود که از زادگاھش عازم قندھار گرديد ؟ چه مدت در قندھار به تحصيل اشتغال داشت ؟ علت رفتنش

» نجف « بريتانوی چه بود ؟ چرا برخالف ساير طالب منطقه غرجستان که به صورت عمده جھت تحصيالت عالی به 
درالھور از کجا تمويل می شد ؟  اتمام می رسانيدند سر از الھورکشيد ؟را درآنجا به» سطح «می رفتندوبه اصطالح 

از کجا دريافت ميداشت ؟ »شھريه « اگر ضمن تحصيل کار می کرد چند سال داشته وکارش چه بود در غير آن 
نستان چند مناسباتش در آن زمان با انگليس ھا و روحانيت وابسته به انگليس از چه قرار بود ؟ ھنگام بازگشت به افغا

سال داشت ، از کجا تمويل می شد ، مناسباتش با در بار انگليس پرست  از چه قرار بود ودرعين حال دارای چگونه 
گذشته از مولوی سرور اسحاق زايی ديگر چه کسانی معرف اش بودند ؟ در عھد پدر و روابطی با انگليسھا بود ؟ 

 مناسباتی باھم بودند  وانگليس ھا دارای چه نوع»کاتب«د انگليس بوپسرکه تقرب به در بار متناسب به درجه عبوديت به
 به امير و بادارش ؟ آيا می شود ر حسب تعھد حبيب هللا بر حسب لياقت به افراد کرسی و مقام می بخشيد ويا ب؟ آيا امير
در اداره امير بوده و گويا » منحصر به فردش « به آن مقام لياقت » کاتب «که درآن زمان علت عروج پذيرفت 

                    حاکميت داشته است ؟ » ضوابط بر روابط «
يک شخصيت  برازنده ی بوده در عرصه ی فرھنگی و واقعه نگاری ھيچ جای شکی وجود ندارد » کاتب « در اينکه 

اگر چند ماه ؟ واما اينکه در ساير ابعاد شخصيتی عين ظرفيت راداشته به چه دليل و روی کدام سندی مطرح ميگردد 
بعد از » کاتب « زندان به مثابه سند مطرح گردد ، از کجا معلوم که در اول زندان مصلحتی نبوده باشد و در ثانی 

طنز « که امروز از طرف ھمه به مثابه » کاتب«قبلی از لحاظ عقيدتی بوده باشد ؟ سبک نگارش » کاتب «زندان ھمان 
از کجامعلوم وبه اساس کدام سندی می توان گفت که اعتقاد قلبی اش نبوده وآن مطرح ميگردد » . . . ، شناوری سياسی 

عاری از حقيقت نباشد ؟ واز ھمه دشوار تر رابطه اش با نماينده دربار ايران از چه قرار بوده چه امروز مامی نويسيم 
اراتی  ايران ويابه عبارت ساده از وی به مثابه يک عامل استخب» کرسی نشينان کابل « است ؟ آيا اينکه مھدی فرخ در 

« ويا فرزندش »  کاتب «نام می برد صحت دارد ويا چطور ؟ آيا در رد چنين اتھام خطرناکی از خود » جاسوس « تر 
                                                                      .چيزی به دست ما رسيده ويا خير ؟ وده ھا سوال ديگر از ھمين قماش » محمدعلی

ھمان  بر خورد سطحی نگرانه وتاحدودی عاميانه به آن شخصيت فرھنگی کشور بود که نتوانست از عھده معرفی 
                                         . شخصيت چند بعدی کاتب موفق بدر شده ، بر دانايی ھای ما در آن موارد بيافزايد 

واما برخورد سخنرانان به آثارماندگار کاتب از آن ھم عقب مانده تر ودر کل توصيفی بود وتا حدودی انسان را به ياد آن 
شاگرد که کامال در  بيچاره . پرسيده بود» وزير اکبر خان « فکاھی می انداخت که گويا معلمی ازشاگردش در رابطه با 

زور آدم « اطالع بوده ، در پاسخ به سوال ھای اکبر خان کی بوده وچه کار ھا کرده است ؟ جواب داده او مساله بی 
                                                                              . » بوده وزور زور کارھا کرد ه است 

به چه مناسبتی جمع شده  که ال اقل ميدانستند  است ان محترم با آن عده از گويندگروی صحبت من(  در جمع سخنرانان 
که ھريک از آنھا از ديد خويش ضمن ابراز احترام » عبدالباری جھانی و سلطان جان کليوال « به غير از آقايان ) اند 
يا از  ه صورت عمده به نقد کشيده بودند بقيه سخنرانان  ب» تذکرة ا النقالب و نژاد نامه افغان « دو اثرش را» کاتب«به 

ھيچ يک از آنھا به خود اين زحمت را نداده بودند تا . زور آدم بود ويا از زبان خود » کاتب« زبان ديگران کفتند که 
واز ديد خود درآن باره چيزی بنويسد ويا الاقل شناسنامه ای برای يکی از آنھا تھيه دارند را باز» کاتب « از آثار یيک

 از فراز ونشيب کتاب ھايش به عبارت ساده تر تاريخچه کتاب ھايش را تحرير دارند تا ھرگاه ويا اينکه سرگذشت پر
اين را که می باييست يکی از کتاب . عالقمندی خواسته باشد در زمينه به مطالعه دست يازد از آنھا سپاسگذار باشد 

ه خود کشور ما در پرتو پايه ھا و روش ھا يژھايش را با در نظر داشت فھم آنروز افراد از تاريخ نويسی در منطقه به و
    : باز ھم به صورت نمونه . ی امروزين نقد به نقد می کشانيدند ، می گذارم سرجايش 

  ،اين اثر که در دو جلد تحرير يافته . می باشد » تحفه الحبيب « ، »کاتب « يکی از آثار اوليه وتا حدودی دوره جوانی 
ھجری قمری نگارش يافته ) ١٣٢٢( ھجری قمری و ماه شوال )١٣٢٠( که بين سالھای اثر .صفحه می باشد  )٨٨۵(

ميالدی ) ١٧۴٧(ھجری قمری معادل ) ١١۶٠(احمد شاه درانی بر اريکه قدرت تاريخ افغانستان معاصر را از جلوس 
نسخه . وشش می دھد پ) ١٨٧٩(معادل اواخر ) ١٢٩٧(الی ختم دومين نبرد آزاديخواھانه خلق ما عليه استعمار انگليس 

که به خط زيبای نستعليق به وسيله شخص کاتب ) چون امير اجازه نداد تا به زينت طبع اراسته گردد ( خطی اين اثر 
 موجود بود  اما اينکه امروز در کجا می تواند باشد با رشيف ملیآھجری شمسی در ) ١٣۵۶(نگارش يافته الی اواخر 

در نسخه خطی به عالوه متن بعضی حاشيه نويسی ھايی نيز وجود داشت که . دارد تاسف صاحب اين قلم از آن اطالع ن
برخی از رجال آن عصر به تقليد از شخص امير برآن نوشته بودند ، تا جا ييکه حافظه بعد از اينھمه سال  ياری گويا 

ليکه برخ ديگر در ھمان مورد پذيرش قرار گرفته ، در حا»کاتب « ميدھد ، قسمتی از آن حواشی به اجبار از طرف 
    .پاسخ خود را يافته بودند» کاتب « صفحه ھا از طرف 

نمونه باال را به مثابه يک شناسنامه ناقص به خاطری تحرير داشتم تا سخنرانان محترم در آينده متوجه قضيه گرديده ،   
ند با نگارش شناسنامه ھای کاملتری نه ويا يکی ازکتب قديمه ديگر داشته باش» کاتب « در صورتيکه دسترسی به آثار 

  .تنھا به نويسنده آن اثر ارج گزارند بلکه  ما خوانندگان را نيز منت دار خويش گردانند 
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ره گردد انتقاد صريح از سکوت ننگين و مرگبار اکثر ا از نظر من بايد در ھمين محل بدان اشيکهرنکته ای ديگ   
شرکايش به خون کشانيده .که دارد در زير چکمه ھای آھنين امپرياليزم امريکاو  کشورسخنرانان در قبال اوضاع جاری

را در   »احمد شاه ھوتکی و صبورهللا سياه سنگ«  سکوتيکه ھرگاه اشاره ھای تلويحی آقايان  .می شود ؛ می باشد 
جايش را در  دريدن قالده بردگی اجانب وبه يقين در آينده نيز با دفاع از استقالل و تماميت ارضی و با. . . « جمله ھای 

ابو غريب ، بگرام ،گوانتانامو ،  از بازداشتگاھای« و » ميان کشور ھای مستقل و ملت ھا ی آزاد احراز خواھد نمود  
    و موضعگيری صريح وقاطع آقای». . . ديگو گارسيا و کارته پروان ، از لگدزدنھا بر دروازه دادگاه کيفری جھانی،

قبال تجاوزات امپرياليستی و دولت دست نشانده کرزی نمی بود می توانست خود به مزرعه ای نشخوار در» مشرف«
              چه آنجايی که يکی از سخنرانان ضمن بيان يک قرينه تاريخی از خواجه. تيوری ھای انقياد ملی مبدل گردد 

دھانی نمود ، چه زمانيکه به غرض تصرف وتخريب بغداد ياد » ھالکو «ودفاع از دعوت » نصيرالدين طوسی«
به زيبا جلوه دادن » بداد و سخافت استبداد بر استعمارحيت استعمار بر استارج«ران ديگری با تيوری من درآوردی سخن

شنای سياسی ومھارت « تجاوز غارتگرانه امپرياليزم امريکا زبان کشود و چه ھم آنگاھيکه آن ديگری در زير پوشش 
، ديگر کامال روشن بود که تيوری ھای وابسته  مستقيم تسليم طلبی طبقاتی و ملی دست يازيد به تبليغ» در سياستگری 

دکه جا دارد در ھمين جا نبه رسانه ھای رسمی دارند سکوت خجلت آور گرد ھم آيی را به بزمگاه خويش مبدل می ساز
آنکه بيشتر از آن از ايشان توقع می  با و ايستادگی آشکار شان در قبال آن ھجوم» مشرف«از موضعگيری صريح آقای 

                              .  ياددھانی کرد رفت ؛ 
 بزرگداشت  در خطوط کلی آن  به صورت نسبی مورد مداقه قرارگرفت بيجا نخواھد بود ھر گاه به يکی دو حال که

صورت جداگانه عطف وتوجه برخورداربودند ، به سخنرانی وپيام که مسليل مطروحه در آنھا از  اھميت خاصی 
ست که پرداحتن به آن سخنرانی ھا و پيام به ھيچصورت به معنی دفاع از اين ويا آن دھانی االزم به ياد. صورت گيرد 

که بعداز شب »ھاشميان ، باری جھانی و معصوم ھوتک « فرد نميباشد چه از طرفی افراد مشخصی چون آقايان 
مخاطب قرار گرفته وبه مباحثه  »انديشه نو«  نشريه )٢١(درشماره » رضايی ويس الدين« بزرگداشت از طرف آقای 

در ثانی مطالب برگزيده شده از جانب من ،  فراخوانده شده اند ، خود قلم رسا تربا توانايی وامکانات بيشتر ازمن دارند ،
ال آنھا بيشتر ادای دين به ميھن بيش از آنکه به آنھا تعلق بگيرد  به ھمه ی ھموطنان تعلق داشته ، موضعگيری در قب

                                                         . است تا جانبداری ازافراد مشخصی 
، داستان نويس مشھور ويکی از » داکتر اکرم عثمان « در بين پيام ھای ارسالی ، پيامی وجودداشت از آقای _ 1

از آنجاييکه مسووليت گفتار وکردارافراد در پيشگاه تاريخ ودر . افغانستان پرکارترين افراد درعرصه فرھنگ وادب در 
م ، به صورت مستقيم متناسب است با درجه فھم و درک آنھا از قضايا ، لذا نمی توان طرح معرض قضاوت مرد 

اده با اغماض به آن نظرات نا درست ، انحرافی وتسليم طلبانه را از طرف چنين افرادی ، به اشتباه معرفتی آنھا نسبت د
 داشتناز نظر من چنين افرادی نه تنھا در انتخاب واژه ھا از توانمندی خاصی بر خورداراند بلکه بنا بر. نگريست 

می توانند پيامھا وخواستھای اساسی شانرا در البه الی سطور نيزپنھان وارسال معرفت باالدر عرصه فرھنگ وادب 
مال فيض محمد کاتب ھزاره از نوابغ ونوادر روزگار « : می نگارد » عثمان « آقایبراين مبنا وقتی کسی چون . دارند 

شاز و استثنايی بود که در شوره زار پرتاب شده  انگار پديده ای. او در زمان ومکان ناسزاوار چشم به جھان کشود .بود 
کجاست ؟ آخر چطور » وره زار ش« چيست ؟ » زمان ومکان ناسزاوار « آيا نبايد از وی پرسيد منظورش از » .بود 

و تاثير شرايط » سی تربيتی جامعه شنا« پھلوانان عرصه نبرد فرھنگی  با الفبای  از  يکیکهباشد می تواند امکان داشته 
ما از » ارجناک «مکانی وزمانی در پرورش افراد آشنايی نداشته باشد تا چنان قضاوت ناسزاوار را درمورد ميھن 

                                                                                       . ود نسته با گذشت به ايشان بر خورد شعرفتی داطرف ايشان اشتباه م
 شرايط زمانی ومکانی  اين نکته را به صورت حتم ميدانيد که ازانسانھا گذشته تمام زنده جان ھا مولود!» عثمان «آقای 

مگر نه اين است که مليونھا . خويش بوده وھيچگاھی نمی توانند فرا تر از اجبار زمانی ومکانی پا نھاده گرد ن کشند 
 در ھمين عصر يکه زندگانی می کنيم بنا بر عدم موجوديت شرايط زمانی ومکانی  ،  چون گلی نشکفته نوزاد انسانی

اند ادعا کند که در ميان آنھا صد ھا وھزاران نابغه وجود نداشته است ؟ بخت بد آنھا اين پرپر می شوند ، چه کسی می تو
مده اند نه آنانيکه چون جناب عالی بر بستر قو چشم به دنيا کشوده ، دروازه ه درزمان ومکان نامناسب به دنيا آبوده ک

  در برخورداری از آنھمه نعمت باد آورده از برکت تعلقات خانوادگی ھميشه بر رويش باز بودهھای ترقی و پيشرفت 
  .                                                       استعدادش شگوفا کرديده است 

وده ، مطمئن باشيد بنی ن طاليی برای شما زمان ناسزاوار سياه حاکميت خاندانھمانطوريکه دورا! » عثمان«آقای 
که اگر چنين می بود واو را دستی دراز در خوان يغما وغارت  پدر . ده است نيز ناسزاوارنبو» کاتب «زمان برای 

وپسر در ميان نمی بود مطمئن باشيد از وی نيز مثل صدھا ھزار از فرزندان خلقھای افغانستان از ھزاره تا پشتون و از 
 به دنيا پرتاب گرديدند ، ديگر که چون گلی در جھنم استبداد عبدالرحمانی سوخته. . .  وتاجک تا بلوچ ، ترکمن ، ازبک

                                                                                              .وجود نمی داشت  اثری
اينکه دوران سياه حاکميت پدر وپسرجھنمی بوده برای خلق افغانستان، با آنکه حقيقتيست انکار ناپذير ، اما نمی تواند 

مگر .  نبوده است برای عده ای کمتر از خلد برين » سياه چالھا «  حقيقت را بيان دارد ، به يقين ھمان دوران سياه تمام
 قفل وزنجيری نداشته است ؟  ھا»کاتب« جناب عالی وطبقه نه اين است که دروازه ھای ترقی و يشرفت برای 
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مام اسناد ممھور دولتی دسترسی داشته و از کيسه ی آخرچطور ميتوان برای کسی که تمام درھا بر رويش باز وبر ت
                                                خلق در کنار ساير دشمنان طبقاتی و ملی خلق امرار حيات می کند ، از زمان ناسزاوار سخن راند ؟ 

امروز ھا پنھان نداريم » کاتب « بياييد به تاريخ تاريخی برخورد نماييم و بيشتر ازاين خودرا در عقب ! » عثمان «آقای 
نگارش وبر واما گيريم که .  تاريخی دريابند مردم آنقدر شعور دارند که نيات افرادرا از ورای صدھا اگر ومگر وقرينه 

، مکان ديگر چه ؟ درست وبرای وی نيز جھنمی بيش نبوده است » کاتب « بطه با زمان حيات داشت جناب عالی در را
سنايی ھا ، عنصری ھا از کی تا به حاال مکانی که زمانی مھد پرورش ابن سينا ھا ، موالنا ھا ، دقيقی ھا ،  بيھقی ھا ، 

ست ؟  اين اھانت به ميھن را چه ميتوان نام بوده ا» شوره زار «و» ناسزاوار « ، سيستانی ھا و صد ھای ديگر بوده 
گذاشت ؟ نا سپاسی کوردالنه و يا اجنبی پرستی ؟ اينکه شما در مورد ميھن آزادگان چه قضاوتی داريد باشد برای 
خودتان ، از نظر ما ميھن ما بوستانی بوده که ھزاران عندليب خوشخوان در حسرت فراقش دلسوزانه ناله سر داده اند ، 

در آن » زاغ وزغنی « اگر گاھی . الله به پاس حراست وحرمت مقامش  درخون غلتيده اند اری بوده که ھزاران الله ز
                . النه ساخته ، به گواھی تاريخ به گورستانش مبدل گرديده است 

« و »  سياستگری ماھر « ، » شنای سياسی « کار برد مفاھيم و صفات » عثمان « دومين نکته قابل توجه در پيام آقای 
                                    . می باشد » کاتب «در مورد » از زير ريش سرکار اشتر را با با پشتاره بگذراند 

برخالف تصور وادعای آن عده از روشنفکر نما ھاييکه فھم انھارا آخرين صحبت با يک مرتد ايديالوژی زدا و يا 
تشکيل داده   و نقش _ از چھار سال سکوت ننگين وخفت آورحنای بعد از عيد نباشد اميد بعد _ خواندن يک کتاب 

به خاطر آن کاوه » کاوه « خالصه می نمايند و نمی خواھند بپذيرند که » انجو « روشنفکر و پيشاھنگ را در ايجاد 
 در تاريخ احراز نموده که به وجود اورده بود بلکه بدان علت مقام امروزی اش را» انجو « نگرديد که يک ويا ده 

                   .     گفت »  نه«  شماتت دريوزه گران به نظم حاکم  اززمانش را بر افراشته بدون ھراس» ضحاک « درفش مبارزه عليه 
اه و پيشرو سجده برده وار به افکار دستکاری شده  و عقب مانده ھند بپذيرند که نقش يک روشنفکر آگين افراد نمی خواا

» خليل آسا خود را در قعر آتش نمرود زدن است « امپريالزم و توده ھای در تاريکی وجھل نگھداشته شده نيست ، بلکه 
رتجاع را ندارند از ديگران نيز می خواھند تا شريک جرم وخيانت آنھا آنھا که خود گربزه رويارويی با امپرياليزم وا

، » مھارت در سياست  «، »  شنای سياسی « گرديده ، سر تسليم بر آستان زر وزور امپرياليستی فرود آورده نامش را 
رايی برای اين ويا آن اين افراد که در آستان بوسی قدرت ھای جنايت پيشه داخلی و خارجی  و مديحه س. گذارند . . . و

، نمی  گذاشته اند ی زمان شانھا» نمازير پای  قزل «  بيشتر» ھفت کرسی فلک « زمامدار خاين و جنايت گستراز 
گھی می تواند از مو    اساساتی را داراست ، که  مانند ساير علوم از خود ضوابط وقالب نيزنھند بپذيرند که علم اخوا

  . تر باشد نيز باريک
اين آقايان فراموش می کنند که در علم انقالب در جازدن و کرنش درقبال دشمنان ملی و طبقاتی خلق  ، خيانت به امر 

 اسارت وبردگی استبداد وآن به اين معنی است که زمانيکه توده ھا تفنگ بر دوش برای شکستن بند ھای. انقالب است 
) ھنگھا  کاری نيستمن را به پس آ(ھد وپيش آھنگی دارد ، روشنفکريکه ادعای تعويا اجانب از جان مايه می گذارند 

ايف تاريخی اش دست يازد  نه اينکه در آن شرايط ، ظخلق و به مثابه سازمانده مبارازاتش به ايفای وبايد در پيشاپيش 
اين درست است که در شرايط افت جنبش .  وطنز نويسی مشاطه گر خوان يغمای دشمن گردد در زير پوشش استعاره 

مردمی و در غياب توده ھای مسلح روشنفکر حق و حتا گاھی وظيفه دارد نا با زبان استعاره و طنز به غرض ارتقای 
 خلق و دشمنانش منتھی گرديده ، فھم توده ھا سخن گفته و چيزی بنويسد اما اين روش نبايد به مخدوش ساختن مرز ميان

که در چنين صورتی بدون ھر نوع رودر باييستی . آب به آسياب امپرياليزم و ارتجاع ريخته ، تحکيم آنرا باعث گردد 
                                                                             . اين استعاره وطنز نه ، بلکه خدمت صادقانه به دشمن و خيانت به خلق است 

 ،  استمداد از چنان بھانه ھايی به ھيچ صورت  »عثمان« ، به ويژه آقای » عثمان « و آقای » کاتب « و اما در رابطه با 
 تعلق ميداشت ھر گاه او واقعا به خلق ھزاره » ب کات«در رابطه با . نمی تواند ماھيت کار سخيف آنھارا کتمان نمايد 

در کنار آنھا به  خويش را در خدمت  خلق اش قرار داده » آگاھی »  « عقاب «می باييست فھم ، ذکاوت و به تعبير آقای 
  مشمئزکنندهنه اينکه به ريزه خواری  استبداد مشغول  و خلق را به آن صفاتخاطر امر مقدس شان مبارزه می نمود 

به ملت نبوده مانند  او اگر واقعا به مشروطيت  اول ارتباط قلبی  می داشت جايش در قطار ساير خاينين. متصف سازد 
عثما « واما در رابطه با آقای .           اميگرفت و يارانش  در دل تاريخ ودر قطار آنھا ج» سرور واصف « زنده ياد 

بايد » خلق و پرچم«  با ميھن فروشان باالدر داخل وخارج کشور  درمقام ھای و ھمکاری ھای دراز مدت شان» ن
د ماھيت  نونه ھم پنھان شدن در ورای قرينه ھای تاريخی  ھيچيک نمی توان»عثمان«توان قلمی آقای  نه نوشت  که 

ه  روس  وآنگاھيکنکه در دوران حاکميت مزدورا» عثمان « آقای . د نعملکرد جناب شان از انظار مخفی نگھدار
شان از کشته ھا پشته می ساختند آرام در دفتر کارشان  با عضويت در »  پرچمی یخلق«وختگان رارتش اشغالگروخودف

به خوش  می سوزند » ذوق خدمت « اتحاديه وکانون نام نھاد نويسندگان  مانند ساير مشاطه گرانيکه اکنون ھم در 
 به چشم مردم خاک پاشيده ، عملکرد خودشان را که در ، اکنون در صدد آنند تانويسی وخوش رقصی مصروف بودند 

وبدان وسيله اکنون به صورت تلويحی وبا . معرفی دارند » شنای سياسی « جھت استحکام حزب ودولت مزدور بود 
به استادی در آن  رسيده اند ، به تمام شھدای راه آزادی کشور  که طی ساليان طوالنی از ممارست » مار «  زبان نھما
          لت  وقھرمانان جنگ کبير ميھنی برچسپ وم
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  . بزنند » سياست گری « و عدم مھارت در » شنای سياسی« گری در ناشي
يده اين درست که طی اين چند ده سال بنابرعوامل عديده ی برخی از ارزش ھا به ضد خود مبدل گرد! » عثمان «آقای  

خلق ما به نيکی .  ق ما ھيچگاھی برای دايم  به حافظه تاريخی خود  پشت نخواھد کرد  اما اين را نيز نيک بدانيد که خل،
بلکه غرق شدن در لجن  تسليم طلبی ملی وپذيرش انقياد ملی بود » شنای سياسی « ميداند که آنچه شما ھا انجام داديد نه 
ور ، آنھاييکه در محراب آزادی وآزادگی ايستاده  جان باختند اما خميده نه زيستند ، ، وآنچه را راد مردان آزاده ی کش

 وادای دين در قبال ميھن به مفھوم واقعی کلمه ، تبارز عظمت وبزرگواری انسان ،» شنای سياسی« انجام دادند
                      :                                  ودلنه شدن ابه گفته اقبال ج. ومردمان آن بود 

  نی نرم خيز است گاد     نوای زن نجا         آحل که     را بزم بر سا ميا
      حيات جاودان اندر ستيز است   به دريا غلط وبا موج اش درآميز     

 رابطه  ضمن  پيشداوری ھايی در » انديشه نو  «سال دوم  ماھنامه ) ٢١(در شماره » ويس الدين رضايی « آقای   _2
احمد شاه بابا و ميرويس «از تدوير چنين جلسه ھايی  وطرح سوال علت موجوديت  عکس ھای » افغان رساله «با نيت 

                                                                                                  : چنين می نگارند » خان 
م آقای  مھدوی  تکيه بر اسناد تاريخ  پاره ای از حقايق را باز ير برھان عقاب و محتر  سخنرانان محترم انجنثانيآ« 

 وتقبيح کارنامه ھای  ننگين  جويان  دور امير و از شانگو نموده اند ، جاه داشت در ين محفل به تآ ئيد از گفته ھای 
نان و پيام دھندگان  خواسته تا بسيار برعکس اکثريت سخنرا. کارنامه شان اظھار تاسف در برابر جامعه ميکردند 

       ماھرانه حقايق را پيش افتاده جلوه داده و غير مستقيم امير عبدالرحمن را به ادامه جنايت 
                       » .مشروعيت بخشد 

،  بنا بر ارزشی که عمر انسان  دارد وبا تاسف که از عمر من ھم زياد »رضايی « به اجازه پسر عموی عزيزم  آقای 
 که بيشتر از ده اشتباه  اماليی وانشايی در آن وجود دارد ، واژه  به واژه ايشان را  نمانده نمی توانم بند نقل شده ازباقی
و » عقاب و مھدوی«صحبت آقايان _ تی ھای آنرا مشخص سازم ، فقط به دو مطلب مھم آن   بحث کشيده ، کاسبه

پردا خته ، تمنا دارم بعد از اين نوشته ھای شانرا يا يک باربيشتر خودشان بخوانند ويا _ اظھار تاسف در برابر جامعه 
قبل از آغاز بايد از آن دو .  عيب نمی باشد ميتوانند مطمئن باشند که اين کاراينکه به ديگری به غرض اصالح  بدھند ، 

سخنران محترم که ھميشه به آنھا ارادت  داشته ام ، با صميميت عذر بخواھم ھرگاه مطالب مطروحه شان به بحث 
  :    دارند که گفته اند » رضايی «کشانيده می شود، اين تحفه رابيشتر از دست آقای 

  »ر زمينت می زند نادان دوست دشمن دانا بلندت ميکند            ي«  
  : مھدوی آقای :الف      

، به خاطر  ياد داشت ھای کوتاھی که از سخنان ايشان تند نويسی کرده ام را به کمک » مھدوی « وقتی  سخنرانی آقای 
کی مقايسه می کنم ، متعجب می گردم که چه وجھه مشتر» عقاب « می آورم وآنرا با متن اصالح شده سخنرانی آقای 

نکند جناب ايشان از کدام  . ھر دورا در يک رديف قرار داده اند» رضايی « بين آن دو سخنرانی وجود داشته که آقای 
من فرض را برآن قرار می دھم که منظور سخنرانی در محفل سخنرانی ديگری دارند تعريف می کنند ومن نمی دانم ، 

                  . گ شھر تورنتو می باشد ردر بز) ٢٠٠۵ آپريل ١۶( در » کاتب « بزرگداشت از 
در جريان  سخنرانی شان که »مھدوی «  دوستانيکه آن شب در محفل حضور داشتند نيک به خاطر دارند که آقای 

چيزی بگويند ويا حتی به صورت مشخص يک »  کاتب« از آنکه در رابطه با  بيشتر چھارده دقيقه به درازا کشيد  
برداشت نادرست از تاريخ ،   (مقطع تاريخی را به بحث کشند با يک کلی بافی اشتباه آميز بحث ھای شانرا در چھار نکته 

به صورت عمده )  استعمار چگونگی تجاوز روسھا ومقايسه آن باعملکرد امريکا و زشتی استبداد نسبت به ،نفی تاريخ  
نشان ميدھم که نه تنھا ديگران درآن شب » رضايی « متمرکز نموده بودند  ؛ که من به ترتيب آنھا را شگافته وبه آقای 

حق داشتند تا در تقابل با آن افکار ضديت نشان دھند بلکه وظيه داشتند تاآن افکار تسليم طلبانه وانحرافی را به شدت 
                                                                                          :محکوم نمايند 

در آغاز سخن ، گفتند که تاريخ دان نيستند وتاريخ ھم نمی دانند ، فکر کردم باز ھم با يکی از آن » مھدوی « وقتی آقای 
ی برد  اما وقتی سخنران به سخنرانی اش ادامه افرادی سروکار داريم که تواضع را به غرض فضل فروشی به کار م

در اينکه تاريخ نمی دانسته اند صادق به مفھوم واقعی کلمه » مھدوی « داد ، متوجه شدم که نه آنطور نبوده آقای 
                                                                                                             . تشريف داشتند 

  تا کس سخن نگفته باشد        عيب و ھنرش نھفته باشد
 شان در مورد تاريخ بحث نمايم ، می خواھم بپرسم ، چه اجباری دارد که در  مزيد قبل از آنکه به غرض معلومات 

                             ؟ » سخن ندارد  تحقيق نکرده حق «  ين مقوله به گوش ما نرسيده مورد آنچه نمی دانيم دھن باز کنيم مگر تا ھنوز ا
  .» دورغ شيرين است « وبه بيان ديگر » تاريخ بيان واقعيت ھاست « : گفتند » مھدوی « آقای 

دروغ « م ميتواند  ھونه» بيان واقعيت ھاست « واد تاريخی دارند می دانند که امروز ديگر تارخ نه آنھاييکه اندکی س
                         . ويا تند وتيز باشد چه واقعه نگاری و دروغ بافی چيزييست وتاريخ نويسی چيز ديگر » شيرين 

 وبيرونی يک پديده که باعث تغيير ، تحول ونابودی تاريخ به مفھوم عام کلمه ، مطالعه جميع عوامل واضداد درونی
ھمان پديده در بستر زمان ميگرد د؛ ميباشد ، در حاليکه به مفھوم خاص بشری آن ميتواند مطالعه آن عوامل 
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بادر نظرداشت .  باشد که در سير زمان باعث تغيير وتحول جوامع انسانی ميگردد یواضدادداخلی وخارجی  متعدد
 ،، کايينات از خود تاريخ دارد ، اجزای آن ھر يک از کھکشانھايده می شود که ھمه چيز تاريخ دارد چنين تعريفی د

ستارگان ، سيارا ت ، اقمار ، ساير اجرام سماوی ، من جمله زمين ، کوه ھا ، دريا ھا ، جنگل ھا و جوامع انسانی از 
. رسيده اند که ما تاريخ نداريم امريست مربوط خودشان  حکم ناز کجا به اي» مھدوی « آقای  اينکه. خود تاريخ دارند 

ھر گاه . ميتواند آن باشد که ما وجود نداشته ايم و امروز نيز نيستيم » ما تاريخ نداريم « چه بر داشت منطقی از جمله 
ه منظور شان ھمين استنباط باشد که وجود مادی ما بطالن آنرا به اثبات ميرساند ، در صورتيک» مھدوی « منظور آقای 

باشد که گفتند شايد منظور نداشتن کتاب تاريخ باشد ، اين يخن جناب ايشان وآنھم دست » مشرف « ھمان توجيه آقای 
مورخين که خوشبختانه ويا شوربختانه تعداد شان از مور وملخ ھم بيشتر شده وھر مال بنويسی امروز خود را تاريخ 

                                                   .نويس وخبره در آن امر ميداند 
از مفھوم تاريخ است که خطا ھا وانحرافات ديگر را در سخنرانی شان »  مھدوی « ھمان فھم وبرداشت نادرست آقای 

تاريخ ما « ويا اينکه » تاريخ ما تاريخ غير انسانيست « ويا » ما تاريخ نداريم « :  اينکه گفتند . باعث گرديده است 
شان که در مقايسه با » آفتاب « ازھمان طرز نگرش به تاريخ مايه می گيرد ورنه چطور می تواند نشريه » گيزيست چن

 يک ساعت بيش نيست ،  برای» شيطان چراغی « درخشش آفتاب مبارزات آزاديخواھانه خلق ما در درازنای تاريخ 
نھمه سابقه تاريخی و مبارزات افتخار آفرين تاريخ نداشته تاريخ داشته باشد واين ملت با آمصاحبه با راديوی بريتانيا 

  .                                                                                                               باشد 
اريخ ناقص است ، باز ھم درک شان از ت» تاريخ ما تاريخ شاھان است « اينکه ھمان شب ضمن سخنرانی فرمودند 

ايشان در صورتيکه با متون قديم تاريخی . ورنه ميدانستند ھزاران سال دوام نمودتا تاريخ از آسمان به زمين آمد 
ھرگاه با اوليه افکار . سروکار ميداشتند اينرا ميدانستند که علم تاريخ تا به دين جا رسيده راه درازی را پيموده است 

آشنايی ميداشتند ميدانستند که مضمون و محتوای کتب  تاريخ در ابتدا بيان کارنامه » شاد اپا ني« فلسفی مدون از طريق 
ھای خدايان بود ، ھرگاه از تاريخ تاريخ چيزی می خواندند اينرا ميدانستند که فنيقی ھا ، کلدانی ھا ، آثوری ھا ، مصری 

. تا ازتوصيف سرگذشت نيمه خدايان به اساطير برسند يونانی ھا ورومی ھاچه مدت الزم داشتند   آرياييھا ، ھا و بعد ھا
« توای کتب تاريخ من جمله اکثر کتب حاگر مطالعات جناب شان راجع به مذاھب سامی قشری نمی بود ميدانستند که م

اينکه تاريخ از بيا ن کارنامه پيامبران به پادشاھان . آن مذاھب بيان سر گذشت رسول وپيامبران بوده است » مقدس 
سيده کشف تازه ی نبود تا ديگران درقبال آن سکوت نموده بھبه می گفتند،  افتخار اينکه مضمون ومحتوای کتب تاريخ ر

ماتريالزم تاريخی ، ورنه چه بسا من يده شد ؛ منوط است به بنيان گزاران نازشاھان و قھرمانان به سوی توده ھا کشا
                                  .اطالعی ھم از محيط ما حول خود نمی داشتيم   و ھيچگونهوشما ھنوز ھم در ھمان خم کوچه اول ودوم ميبوديم

. شاند ايشانرا به وارونه نگری به تاريخ وتحريف تاريخ نيز می ک از تاريخ  » مھدوی «  آقای برداشت وفھم نادرست
 بيش از  کننديموکراسی ، چه را می خواھند کتمان روسھا با زور آمدند وامريکايی ھا با د: چنانچه وقتی ميگويند 

درخارج مرز ھای قوای مسلح غرب را در داخل ويا ھزاران ھوا پيما ی بمب افگن نظامی وتانک وراکت را) ٣٠٠٠٠(
                                                                                                         .افغانستان 

اين درست است که سوسيال امپرياليزم روس با توپ وتانک وھواپيما کشور مارا به گورستان مبدل ! » مھدوی « آقای 
ند ؟ آيا ويران کردن بدين سو مصروف چه کاری ھست) ٢٠٠١(اکتبر ) ٧(گردانيد ، لطف کرده بنويسيد امريکايی ھا از 

  لغمانپکتيکا ، پکتيا ، ننگرھار ،وبه آتش کشيدن  قريه ھا وقصبه ھا در واليت ھای ارزگان ، زابل ، قندھار،  ھلمند ، 
انسان بيگناه افغانی در جريان بمباردمان ھای کور و )  ۶٠٠٠٠( مشق ديموکراسی است ؟ مگر کشتن بيش از . . . و 

است ؟ مگر به خون کشانيدن عروسی ھا ، جشن ھا ومراسم سنتی از اعياد تا ماتم ھا نمايش امپرياليستی ديموکراسی 
 زندان مخفی وآشکار نيروھای صد ھاديموکراسی است ؟ مگر موجوديت زندانھای گوانتانامو ،  بگرام ، شبرغان و

!  نه!  ه خاطر رای گيريست ؟ نهساله تجمع ب) ١٠۵(تا  ) ٩(انيان  بين سنين ندامريکايی ورژيم دست نشانده اش با ز
، آنھا نيز ھمه روزه به کشتار خلق امريکايی ھا ھم با يورش وشتارت جنگی داخل خاک ما شده اند ! » مھدوی « آقای 

« خدا را شکر کنيد که من مانند آقای . ما اشتغال دارند ، چشم حقيقت بين تانرا باز وبر تعلقات آنچنانی تان غلبه کنيد 
ه تيوری توطئه باورمند نيستم ورنه خطای تان را معرفتی ندانسته به نيت تان شک کرده و زبانم الل می ب» رضايی 

. نکند شما وامثال شما اينھمه جنايت را نمی بينيد زيرا آنھادر غرجستان اتفاق نيافتاده وقربانيا ن اش ھزاره نيستند : گفتم 
                            .  نا بينا می سازد  در حق ساير اقوام ومليت ھا مير عبدالرحمانھمان طرز ديدی که چشمان شمارا در قبال جنايات ا

تاريخی ، می ! ! خود می رسد که جناب شان از آن برداشتھای ناب ! ! زمانی به ا وج » مھدوی « درفشانی آقای 
به عبارت ساده تر مظاھر »  است تراستبداد از استعمار بد« : چنانچه می فرمايند . يند خواھند نتيجه گيری سياسی نما

بد »  امپرياليزم امريکا وجناب بوش« ازتجسم ومظھر استعمار يعنی » مال محمد عمر و صدام حسين « آشکار استبداد 
 را نداريم تا بر حسب تجارب تاريخی  استعمار مستقيم دراز مدت با آنکه ما در کشور خود خوشبختانه حاکميت. ترند 

دست يافته باشند بھتر بود جناب شان در صدور چنين حکمی مورد مشخص آنرا نيز بيان خود به چنين استنتاجی 
ميداشتند تا من نيز به ھمان مورد بحث خود را محدود مينمودم ، اما از آنجاييکه جناب شان اين منت را برما نه گذاشته 

د از ايشان بپرسم که از استبداد واستعمار چه ميدانند و پيوند ديالکتيکی آنھا را چگونه ارزيابی ميدارند ؟ اند نا گزير باي
دراصل ، در کجای جھان استبداد بدون حمايت استعمار ديده اند ، ودر کجا ھم استعمار بدون آتش وخون را به خاطر 
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د زده فرش قرمزين کسترده اند ؟ ومگر نه اين است که استبداد تاريخ دارند؟ مگر نه اين است که استعمار برزمين استبدا
با حمايت مالی وتخنيکی استعمار بر اريکه ی قدرت رسيده وبه نفع استعمار کله منار ساخته است ؟ مگر نمونه ی امير 

 پرورانده »اسالم آباد ، رياض و واشنگتن « و طالب در » مال محمد عمر«  تخم قدرت عبدالرحمان چنين نبود ؟ مگر
نشد ؟ مگر بستر جنايات  روس ھا ونوکرانش  ومزدورا ن پاکستان ، ايران وغرب نبود که آن بيضه خبيثه درآن به بار 
نشست ؟ نکند شما ی نوعی معتقد باشيد که مال عمر ورژيم اش به مثابه يک دولت مستقل وملی زمام اموررا در دست 

                           داشتند ومن نوعی از آن اطالع ندارم ؟ 
داخل قدرت در طلبان  اصالح   ھای افکار سم آلوداز آن گذشته مگر تجربه عراق برای تان کافی نيست تا باز ھم تفاله

ايران وشاه پرستان آن کشور را نشخوار کرده حکم به بھتری استعمار نسبت به استبداد ميدھيد ؟ آخر کجا می توا ن 
يافت ؟ مگر بعد ازسقوط آنھا چه گلی بر سر خلقھای افغانستان وعراق » دام ومال عمرص« مستبد بد تری نسبت به

خورده که چنين با قاطعيت به جاده صاف کنی استعمار دست می يازيد ؟ مگر چه مقدار خون طی کمتر از سه سال  بايد 
ا ديگر سوال انتخاب بد از بدتر نيست اينج! تا به اين نتيجه برسيد که نه ) ھزار  ١۵٠ ھزار ، ١٠٠ھزار ،  ۵٠( بريزد  

استبداد چماق دست استعمار واستعمار تکيه گاه استبداد است، مبارزه :  رسيد وگفتدوبلکه با يد با شھامت به نفی ھر
فقط بايد فراست داشت وعمده را از غير عمده . عليه يکی از مبارزه عليه ديگری انفکاک ناپذير و اجتناب ناپذير است 

در  طع مشخص تميز داده با شھامت آنرا آماج ضربات خود قرار داد ، چنانچه در مقطع کنونی تضاد عمده در يک مق
 زير کشيدن ويا به  خاطر به  با امپرياليزم امريکا وشرکايش بوده ، ھر نوع تالش به تضاد ماانقالب ملی ديموکراتيک 

                                                                       .يانت به انقالب است به ملت و خدرجه دوم رسانيدن آن ، اگر آگاھانه باشد خيانت 
 ی گذرم اميد است ساير مستمعينقابل مکث بود که من از طرح آن م» مھدوی « نکات ديگری نيز در سخنرانی آقای 

                                                                                                          . جه آن شده باشند متو
  :آقای عقاب :  ب 

طی دو دھه اخير بيشتر در عرصه ھای غير فرھنگی مصروفيت داشته ا ند ، نه » عقاب « از آنجاييکه ميدانم آقای 
وانی نيم ساعته آنھارا به ارزيابی می گيرم ونه ھم اشتباه اماليی شانرا به ويژه آنجاييکه مصدر جعلی می طرز مقاله خ

را مورخ آگاه معرفی می دارند ، » کاتب « درعوض به مثابه پيش درآمد مساله از ايشان می پرسم که وقتی . سازند 
نکه اين واژه بار سياسی زياد داشته ودر نتيجه نمی تواند منظور شان از کار برد واژه آگاھی چيست ؟ با در نظرداشت اي

ھمسان مطرح گردد ، وقتی جناب شان از مورخ آگاه ياد دھانی می کنند می توانند از روی لطف بگويند که با معرفت 
« ه اين آگاھی ، آيا آگاھی طبقاتی بوده ويا آگاھی ملی ؟ شرکت در خوان يغمای پدر وپسر به وضاحت نشان ميدھد ک

. از آن نوع آگاھی ھا اگر بر خوردار ھم بوده باشد ، در تقابل با آن حرکت اجتماعی خويش را عيار نموده بود » کاتب 
به يقين ( با علوم عصر خودش بوده باشد » کاتب « از آگاھی ، آشنايی » عقاب « به فرض ، در صورتيکه ھدف آقای 

تاريخ حکمای متقد مين از « کتاب » عقاب « آيا آقای ) در آن شامل نبوده ماترياليزم دياليکتيک و ماتر ياليزم تاريخی 
فاده  صنوف رشديه تصفحه به غرض اس) ٢٨٩(در » کاتب « را که به وسيله » ھبوط آدم تا بعثت حضرت عيسی 

با در نظرداشت  ھرگاه خوانده باشند می توانند بنويسند که  ويا چطور ؟ه اند ھم خواند بوديافتهشاگردان معارف تحرير
به نظر من وقتی در مورد گذشته ھا حرف می زنيم ويا را در آن يافته اند ؟ » آگاھی« فھم امروزما از مطالب چه نوع 

 کار برد يک واژه بيجا  باآنوادبيات زمان شان معرفی داريم درغيرچيزی می نويسيم با يد آنھا را در قالب واژه ھا 
.                                                                                      به نا حق مورد اتھام قرار گيرد ممکن است يک بيچاره در خاک خفته

 از اينکه با تمام آنچه شما از جنايات قياس ناپذيرش در  نظر وامادر رابطه با  دوران سياه امير عبدا لرحمان ، صرف
 ھستم اين چند نکته را نيز خدمت تان می نگارم شايد در قضاوت ھای بعدی  مورد استفاده قق خلق ھزاره گفتيد موافح

                                                                                                                        : قرار گيرد 
انگليسی ، به وسيله انگليس با تزريق پول يه مقاومت آزاديخواھانه مردم ما عليه متجاوزين عبد الرحمان که از حاش

ودادن ھرنوع امکانات نظامی ولوژستيکی ، به قيمت ودر عوض تحميل شکست سياسی باالی ملت   به قدرت رسانيده 
گی د، زنده به گور کردن ھا و به برسال با جبر ، شکنجه ، کشتار ، تاراج ، کله منار ، سياه چالھا ) ٢١(شد  درکل 

ازآنجاييکه اين مدت در حدود يک ربع قرن بوده ، . کشانيدن احاد خلق توام با خيانت به ملت وکشور ؛ امارت نمود 
وفردی در طی آن دوران از يک فراری رسوا به دھشتناک ترين زمامدار تاريخ معاصر افغانستان مبدل شده است الزاما 

يعنی )١٨٩٢تا اواخر ١٨٩١( شناخت در ست آن دوره ، تنھا مطالعه و بر رسی را به سالھای نميتوان به خاطر
چه درگام نخست چنين طرز ديدی . ھاييکه جنايات تاريخی اش  درحق خلق ھزاره تمرکز می يابد ؛ منحصر نمود سال

رز ديد  ، در ثانی با چنين طھيچ ارتباطی با نگرش تاريخی وبر خورد ديالکتيکی نسبت به يک دوران تاريخی ندارد
الل به خادم بدون مواجبش مبدل انت ھای فرد متذکره نا آگاھانه کاسته وبه دين طريق زبانم ونگرشی از بار جنايات وخي

                                                                                        .  خواھيم شد 
 داديم ومی تواند با روش تاريخ نويسی مدرن منطبق باشد ، صرف نظر از اينکه حق نداريم باتعريفی که از تاريخ

درخت را ديده وجنگل را فراموش نماييم بايد در بررسی اين دوران از ھمان آغاز نضج گيری قدرت جھنمی اش تا 
اخلی وافراد ھمراه ، ھمفکر آخرين روز مرگش تسلسل تاريخی ، عوامل مساعد  و امداد ھای خارجی ، مساعدت ھا ی د

و ھمکارش ، نيرو ويا نيروھای اجتماعی که چنين دوزخی به وسيله آنھا اعمار يافته ، ديالکتيک تکامل آن نظام ، 
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  وبررسیکرونولوژی عملکرد ھای خايينانه وجنايتکارنه اش  در تمام ابعاد ، با اصل فلسفی تقسيم يگانه به دوگانه 
  .مورد مداقه قرارگيردآن دوره ؛ درتحوالت مثبت ومنفی 

لذا در اين جا از آنجاييکه چنين بر رسی خود به محافل وجلسات جداگانه ی نياز داشته ودر اين مختصر نمی گنجد 
خواھم کوشيد تا به صورت مختصر وبا در نظرداشت تسلسل تاريخی وقايع ، عبدالرحمان شدن عبدالرحمان و حاميان 

  :                                                                                       رفی دارم خارجی وداخلی اش را مع
عبدالرحمان که با فروش وبه شگست کشانيدن رزم پيروزمند خلق ما در دفع دومين تجاوز استعمار انگليس با خيانت 

نيده شدبرای استحکام قدرت اش به ناگذير در نخستين گام آشکار به داعيه استقالل افغانستان توسط انگليس به قدرت رسا
حماسه ميوند را به فاجعه مبدل و قھرمانان آنرا قسما به وسيله جنرال رابرتس انگليسی وقسما به وسيله ايادی داخلی اش 

ه عقب گاه بعد از شکست ايوب خان در ميوند ، کسيک. که در خط حمايت از انگليس قرار داشتند؛ به خاک وخون کشاند 
از نزد ھوادارانش گرفته و با شناختيکه از عبدالرحمان داشت ، آن شھر را به وی تسليم آن سرباز ميھن را در ھرات 

ر ااين مامول به وسيله جنرال محمد حسين خان ھزاره وچھ) ٧ تا ۵(به قول سراج التواريخ در جلد سوم صفحات . نمود 
به خاطر تحکيم يک دولت دست نشانده گام می س خان قاتل خلق ھزاره ھزار سوارش که در رکاب سردار عبدالقدو

                                    ھجری قمری ) ١٢٩٩( . زدند تحقق يافت 
برخورد وسرکوب خونين تمام رھبرا ن مقاومت ضد انگليس آنھم به ھدايت وپول انگليس از جمله محمد جان خان 

            ق. ه ) ] ١٣٠٠(. ، عصمت هللا خان جبار خيل و بھرام خان جبارخيل وردکی وبرادرش محمد افضل خان 
سرکوب خونين مردم اندری ، تره کی ، سليمان خيل وساير غلجايی ھا که در واقع خصلت جنبش دھقانی داشته وبه 

م جنگ به عالوه ی آنکه درخت. خاطر ازدياد ماليه واجحافات حکومتی به وجود آمده بود به وسيله درانی ھا وھزاره ھا 
عبد الکريم خان پسر مال مشک عالم معروف به قتل رسيدند واز سر ھای مقتولين ھزار سر به ان حرکت از جمله ررھب

به قول سراج التواريخ ، جلد سوم صفحه . به امر  امير به کابل انتقال يافت )  دراز پشته ( خاطر ساختن کله منار
سال )  ۶۶٠( جلد اول ، صفحه » افغانستان درمسير تاريخ «  غبار.زاره ھا داده شد ، اراضی  شان نيز به ھ) ٢٧٢(
                                                                                                               .ق.ه) ١٣٠۴(

 وبه تعقيب .  با به اسارت وبردگی کشانيدن زنھابه وسيله  درانی ھا وھزاره ھاسرکوب خونين جاجی ، منگل وجدران 
زنان کروخيل ھا ، پنجشيری ھا ، نجراوی ھا ، بلوچھا ، جمشيدی ھا ، فيروز کوھی ھا ، وميمنه گی ھادر جريان 

اول صفحه جلد» افغانستان در مسير تاريخ  «غباربه عين سرنوشت دچار گرديد . ق .  ه )١٣٠۶ تا ١٣٠۵(سالھای 
)۶۶٣(                                                                                                                             

                          ميالدی ) ١٨٨۴(سال . قطغن به جرم سرکشی خوانين آنھا مسرکوب خونين وبه تاراج بردن ھستی مادی ومعنوی مرد
 ،منھزم ساختن سردار اسحاق خان از بلخ وسرکوب خونين طرفداران آن با چنان شدت عملی که حتا انگليس را بر آشفت

جرار وکمر « به ياری سردار محمد حسين خان ولشکر سوار ھزاره تنھا از دايزنگی که ) ۵٠٠٠(به کمک درانی ھا و 
به نقل از نامه ويسرای ھند به )١٨٨٨(در سال ) ۶۶۶(صفحه .ھمان کتاب . غبار. اش شتافته بودند » به خدمت بسته 

من . . . اين نوع جزا ھا در کشور ھای متمدن منع شده ودر کشور ھای بزرگ اروپايی نيز از بين رفته است « : امير 
 شما ياد آور می شوم ، زمانيکه واالحضرت شما ، نه سال قبل ، توسط حکومت ھند بر تخت افغانستان جالس شديد ، به

. اسناد سری در آشيف انديا آفس لندن » . . .کمک ھا ی فراوان دوامدار اخالقی و مادی توسط ويسرا حاصل کرديد 
اعزاز وتقرر محمد عظيم خان )ھاشمی(افغانستان به نقل از جنبش مشروطه خواھی در ) ٢٩٧ _ ٣_ پی اس_ ال(

صفحه . تاج التواريخ . به حکمرانی ھزاره جات بعد از برطرفی سردار عبدالقدوس خان )  به لقب سرداری ( ھزاره 
                                                        .ق. ه ) ١٣٠٩(به سال ) ٢۶۶(

ان سردار محمد حسين خ« ندر آ. آغاز يافت ) ١٨٩١(وب خونين ھزاره جات در اوايل کاولين حمله سرتاسری وسر
محمد عظيم خان ھزاره را آماده اش در ھمراھی با درانی ھا به قتل وغارت خلق ھزاره من جمله سردار ھزاره ولشکر»

 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

 به تحريک انگليسھا و به غرض انحراف افکار مجموع مليت پشتون از تحوالت خونين ترين و وحشيانه ترين سرکوب 
ننگين ديورند انجاميد ، از زمانی در ھزاره جات آغاز يافت ، که سردار محمد حسين سرحدی که در نھايت به معاھده 

و مباح الدم اعالن  خان ولشکر جرار ھزاره گی اش به کفر وارتداد از خدا وبغی در قبال امر پادشاه متھم و واجب القتل
ل به درازا کشيد بنا بر تبليغات کسترده رتگرانه ودور از کرامت انسانی که حدود دوساادر  اين ھجوم وحشيانه وغ.شدند 

، تعصبات کور مذھبی که به قدر کافی برايش تبليغ ی تفرقه افگنانه ، اميد به غنيمت وتاراج دسترنج خلق ھزاره 
صورت گرفته بود ، ترس از متھم شدن به حمايت از ھزاره ھا وانتقام از جنايات نابخشودنی سردار محمد حسين خان 

ارش که تا ھنوز زنان ونوباوگان ساير اقوام ومليت ھا را در خانه داشتند ، تقريبا تمام اقوام پشتون ، ھزاره ولشکر جر
سلطان علی خان پسر سردار شير علی خان «  مخالف جنرال موصوف چون  ھزاره ازبک ، تاجک وحتی خوانين

گ خلج ، مير محمد رضا بيگ القان ، جاعوری ، مير حسين بيگ لعل ، مير ابراھيم بيگ سرجنگل ،  مير غالم رضا بي
حصه گرفته کار نامه ننگين ) ٢۶۶تاج التواريخ صفحه ( ، ميريوسف بيگ تخت وغيره مير غالم حسين بيگ اشترلی 

            .امير وفيودالھای طرفدارش را طوالنی تر ساختند 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    10

)  ھزار٢١(داده ، ھزاران تن آواره وتنھا در اين ھجوم وحشيانه وقتل عام ھزاران انسان بيگناه جان خويش را از دست 
ھزاره ) ھزار ٩(به قرار محاسبات نماينده دولت انگليس تنھا ظرف دوسال در بازارھای کابل بيش از . نفر اسير گرديد 

تمام اين وقايع وجنايات ) تاريخ سياسی افغانستان  و افغانستان در پنج اخير (به صورت کنيز وغالم به فروش رسيدند 
                                                  .به بعد به صورت مشروح ثبت گرديده است ) ٧۴٠(بار در جلد سوم سراج التواريخ از صفحه خون

ده به به حد اعاليش رساني را با عقد معاھده ننگين  ديورندالرحمان کارنامه جنايات وخيانتھايشدعب) ١٨٩٣(درسال 
وضاحت نشان داد که کسيکه به مردم ميھن اش عالقه واحترام نداشته باشد نمی تواند به مام ميھن صادق ووفادار 

 شھر ھای کدام تغييری به وجود نيامده  روستا ھا ، قريه ھا و در سياست امير الی مرگ اش به بعد) ١٨٩٣(از. باقيماند 
مختلف افغانستان با بھانه ھای واھی به خاک وخون کشانيده شده  از مردگان گورستانھا و از زندگان شان سياه چالھا 

، در دوران سيا ه » تحت حکمروايی امير مطلق العنان « در کتاب » فرانک مارتين « به گفته . انباشته ميگرديد 
ساير تاريخ دانان ده ھا انسان به قتل رسيده  درحاليکه بنا بر نوشتار  )  ھزار١٠٠(حاکميت امير عبدالرحمان بيش از 

                                       . ھزار انسان ديگر از کرسنگی ، فقر وبيماری تلف شده وده ھا ھزار ديگر آواره در ديار غربت گرديده اند 
  ! » عقاب «آقای 

که جلد سوم آن ديدم )  ٧٠٠(الی صفحه ) ۵(از صفحه » سراج التواريخ « يعنی » کاتب «حال که به اتکا به شاھکار 
فيض در کنار ساير جالدان وآدم کشان عبدالرحمان خانی حتی زود تر از ديگران  سردار محمد حسين خان ھا وسردار 

ی کشور من جمله خلق در حق امير و جنايات شان درحق خلق ھا» خدمات « محمد خان ھايی قرار داشتند که به خاطر 
 مفتخر گرديده بودند ودست شان نه تنھا   به خون ساير مليت ھا واقوام خونين بود بلکه  دريافت نشان  الماسھزاره به 

دھيد تا ادعا کند که گويا خلق ه بود ، آيا به کسی اين حق را مييانت نيز آلوددر عمل با به ھزيمت کشانيدن قيام ميوند به خ
 به خاطر خيانت ھا وجنايات  سرسپردگان امير ازديگر اقوام ومليت ھا معذرت  وھزاره چنين وچنان ومی باييست

                  .                                                                            بخواھد 
  !» عقاب « آقای 

نه شما می توانيد چنين حقی را به کسی اعطا کنيد ونه ھم کس ديگری می تواند چنين ادعای احمقانه ی را از شما و يا 
جنرال چه تاريخ به صراحت وروشنی نشان داده که نه عبدالرحمان مربوط خلق پشتون بود ونه ھم . کس ديگری بنمايد 
آنھا دوفيودال به درجات مختلف ، دو زالو که ازغارت دسترنج خلقھاو خون آنھا می مکيدند . لق ھزاره حسين خان از خ

،  دوخاين به ميھن ، دو متجاوز فاقد شرافت وکرامت انسانی و دو افعی سبع صفتی بودند که از خون ومغز استخوان 
شور  وفروش در بست ميھن دھاره ی از ساير آ نھا به منظور سرکوب خلق ھای ک. انسانھای ديگر تغذيه ميکردند 

خيانت ھای آنھا متناسب به مقام . گذاشته بودند » امارت« دزدان وجنايتکاران  را به دور خود جمع نموده و اسم آنرا 
خيانت .اما در آن ميانه کوھواره جنايات امير از ھمه سنگين تر و .شان درنزد تاريخ برای شان مسووليت بارآورده است

يد ، اگر با حمله غارتگرانه بر ھزاره جات ده ھاھزار ناميريکه  او را نماينده مليت پشتون ميدا. يش جانسوز تر است ھا
انسان را به خاک وخون کشيده آواره ديار غير گردانيد ، با يک نوک قلم ، به ياد داشته باشيد فقط با يک نوک قلم ، مليت 

افغانستان در . غبار ( ری به ميھن وتقاضاھای مکرر مبنی بر حق افغان بودن فاداوپشتون را با تمام ابراز مقاومت و
از وسط دو نيم  ) ۶٧١به غرض عدم پذيرش معاھده ننگين دورند ، صفحه نامه اقوام پشتون عنوانی امير . مسير تاريخ 

نوازی بود که به آنھا خيانت آخر کجای آن پشتون . وبدان وسيله افغانستان را به يکی از گره گاھای منطقه مبدل ساخت 
  تاريخی انجام داد ؟                                              

  ، »  رضايی«بر گرديم به سراغ آقای 
  ! » رضايی « آقای 

و سياه چال نشينان امير  اين مختصر  را داشته واز عصبانيت پدران من را که خود از قربانيان  خواندناميداست حوصله
 از  گور بيرون نه کرده باشيد ، چه کنم وقتی پای بحث تاريخ به ميان می آيد ديگر نمی توانم مانند مرزا بنويس ھا بودند

نجيب خود را خم وچم نموده و با ادب درباری صجبت کرده ، واقعيت ھا _، سکرتر ھای سفارت و مليشه ھای ببرک 
                                         . را فدای مصلحت ھا ی زيانی ، قومی ومنطقه يی نمايم 

  ! » رضايی « آقای 
. چطور است ضمن برگشت مختصری بر نوشته ی تان جمعبنديی نيز از اين صحبت بنماييم که تا اين جا آمديم  اکنون

را ندانيد که شايد اين. از معذرت خواھی پشتونھا ياد کرده ومثال آلمان نازی را داده بوديد » عقاب «ھم شما وھم آقای 
آنھا استدالل ميکنند که اين خلق . انقالبيون آلمانی آن معذرت خواھی کذايی را قبول نداشته و با شدت به آن مخلف اند 

المان به ويژه نمايندگان سياسی آنھا نبودند که به بر نامه ھا ی نظامی وتجاوز گرانه فاشيست ھا رای داده ويا از ان 
جناح ھای مختلف احزاب سرمايه داری بودند که با تاييد ھيتلردنيا را به سوی فاجعه قرن بيستم حمايت نموده باشند ، اين 

سوق دادند ، درست درھمان زمان ، ھيتلر باگذشتن از روی اجساد نمايندگان سياسی خاق به اروپا لشکر کشيد و دنيا را 
از جھان معذرت جنايات نمايندگان بورژوازی لذا اين خلق المان نيست که بايد به نسبت . به يک مسلخ مبدل نمود 

بخواھد بلکه اين احزاب بورژوازی المان درداخل و متحدين بين المللی ھيتلر است که بايد ازخلقھای جھان من جمله 
  .                                                                 خلق المان معذرت خواھی کنند 
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نيستم وبه خود حق ھم نه می دھم تا در امور ديگران » افغان رساله « با آنکه من وکيل مدافع ! » رضايی «  آقای 
يک سوال تاريخی مداخله نمايم  اما از آنجاييکه سوال تان در رابطه با تصاوير ميرويس خان ھوتکی و احمدشاه ابدالی 

                                                       .                              است به اجازه يکی دوسطر می نگارم 
ميرويس خان رھبر مقاومت ضد اشغالگران دولت مذھبی صفوی  وجنرال خون آشام آن گرگين بود ، احمد شاه ابدالی 

ھای ھمان طوريکه در تمام  کشور . ھم با تمام اعمال مثبت ومنفی آن بنيانگذارافغانستان درنيمه اول قرن ھژده بود 
جھان من جمله کانادای ھزار پدره مرسوم است نصب عکس يک قھرمان ملی ويک بنيانگذار نه تنھا بدعت نيست بلکه 

البته اين برای کسانی می تواند صادق باشد که دراساس به مبارزه ضد . از وظايف اخالقی انسانھا نيز به شمار می رود 
واھد بود ھرگاه آنانيکه استعمار را بر استبداد به زعم خودشان برتری تجاوز معتقد وباور مند باشد ، ھيچ جای تعجب نخ

گستاخی تلقی نگردد ھرگاه پرسيده شود نظر جناب عالی در قبال نصب تصاوير . ميدھند طور ديگزی بيانديشند 
را چيست وآيا آن مبارزات ) به مفھوم ضد روسی و ضد امريکايی ( قھرمانان واقعی مبارزات ضد امپرياليستی 

  نگذشته ايد ؟         » شاھدی « مبارزات آزاديخواھانه وملی ميدانيد ويا تا ھنوز ھم از 
ما تاريخ را بدين خاطر نمی خوانيم که وقت خودرا بکشيم ويا خشم خود را بر کس ويا ! » رضايی « واما در اخير آقای 

به . عه ی آن می پردازيم که از آن انتباه الزم بگيريم ، بلکه بدان علت به تاريخ عالقه داشته وبه مطال  فرو نشانيمکسانی
                                                                                                          :صورت مثال 

 با ھمديگر به کشتارخلق انگليس عبدالرحمان خان را آورده وتمام خاينين به ملت را در کنار آن قرار داد تا با ھم آھنگی
 وکله در تمام غارت ھاسال ) ١١( محمد حسين خان ھزاره را ردار دست يازيده آنھا را به انقياد کشند از جمله س

که از بود آنقدر احمقانه به استخوان شکنی پرداخته ، اومنارھای امير سھيم ساخت ، ووقتی خواست از شرش راحت شود
  :                   واما در مقطع کنونی . اين از آن زمان . يش باريدن گرفت توپ ومرگ بر باالزمين وزمان 

وا در معيت توپ ، تانک،  پوشانده از طريق ھ» پمپاس « را » کرزی « امپر ياليزم امريکا وشرکای جنايت کارش آقای 
وستم ، پسر سيدکيان وساير ميھن  کوماندوھای قھارش بر تخت کابل رسانيد ، به کمک فھيم ، خليلی ، د و راکتھواپيما،

ان نصف ملت انداخت ، آنھا نيزسر از پا نشناخته در پيشاپيش فروشان به اصطالح ارتش ملی را به وجود آورده به ج
قوت ھای غارتگر امپرياليستی ، قريه ھا و قصبات بخش مشخصی از سر زمين مارا به ويرانه تبديل نموده از قفا تلی 

) ٢٠ ويا ١۵ ، ١٠ ، ۵(اين وضع چه مدت دوام ميکند کس نميداند .  خون به ياد گار ميگذارند ازخاکستر ودريايی از
به ھر حال تاريخ نشان داده که ابديت نمی تواند داشته باشد ، بعد از آن چه؟ در صورت شکست استعمار کار آنھا . سال 

آنھا خواھد  کنونی به طرف مقابل چه بر سرغاربا بقيه ملت به کجا خواھد کشيد ؟  ودرصورت چرخش آستعماراز يار 
آيا در آنصورت برکشته ھای شان خواھيد گريست ونوحه پسرا ن مسلم بر باالی شان خواھيد خواند ويا اينکه آمد ؟ 

     گربزه جمعبندی واقعبينانه خواھيد داشت ؟
حدت طلبانه ميان ه خودش به خاطر حفظ وحدت مليت ھا وارتقای احساس وبه گفت» افغان رساله «اداره ! دوست عزيز 

 وو شما حضرات يک ھمچ» انديشه نو « ، چطور است که اختصاص داد» کاتب ھزاره «زرگداشت از بآنھا شبی را به 
                          .  ببنديد ؛ندگرفته  دھن آنھايی را که شما را سکتريست وتنگنظر ميدان» رحمان بابا « شبی را به خاطر بزرگداشت از 

ام ومليت ھای کشور بيشتر از عزيز ، بياييد ھمين اکنون ، قبل از آنکه باز ھم استخوان شکنی ھای جديدی بين اقو یآقا
! اين به وجود آمده وبازھم برای ده ھا سال ديگر زبان ھمديگر را نفھميده ، از يک محفل به برداشت فيل موالنا برسيم 

بياييد در چنين مقطعی که کشور ما اشغال شده وبيشتر از ھميشه به وحدت وھم آھنگی به خاطر طرد امپرياليزم ، 
 به خاطر غرق شدن درگذشته نخوانده در عوض از آن رھنمود سالم  ملی نياز داريم ، تاريخ را زادیحصول استقالل وآ

باشيم  افغانيکه در وجود فرزندان صادق » افغان « در يک کالم يک . برای عملکرد خود درآينده استخراج نماييم 
س ھا ، گل محمد ھا ، سرور ھا ، غرزی وجانباز ميھن چون طغيانھا ، بشر دوستھا ، حيدر پور ھا ، ياری ھا ، ميروي

ھا ، فيض ھا ، مجيدھا ، قيوم ھا ، لطيف ھا ، بھمن ھا ، يونسھا ، مسجدی ھا ، اسدھا ، ستار ھا و حسين ھا خودرا 
تجسم وپيکر واحدی باشيم از آرمان . احساس کرده بدان افتخار نمايد ...  ھزاره ، پشتون ، تاجک ، ازبک بلوچ و

                                                            .خون خفته ی ما جانباختگان به 
                        
  
        

      ٢٠٠۵/ جون / موسوی  
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