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  موسوی

٢٠.١٠.٠٩  
  

  :تذکری مختصر بابت چاپ دوم اين نوشته

د، نقديست  ه در دست داري وردمطلبی را ک اب در م اريخی" کت داد ھای ت تھای سياسی وروي تۀ "يادداش ا" نوش " یآق

ود) ٢٠٠۴بيست و نھم ماه می سال (سلطان علی کشتمند، که سالھا قبل  يده ب شر رس ه ن آنچه . با تيراژ خيلی محدود ب

  :باعث گرديد تا بار ديگر به چاپ اين مختصر اقدام صورت گيرد می تواند داليل ذيل باشد

ر نيروھ-١ ه ب ا تکي ستان ب زدوران روس در صحنۀ سياسی افغان ونی، و  فعال شدن مجدد م ره"ای اشغالگر کن " خي

ادر شد  ستان ق نگريستن برخی از مردم به خصوص شبه روشنفکران وطنی ما، بيانگر آن است که ھرچند خلق افغان

ارزه  ر مب ه ام ا دادن ب م بھ د، مگر ک اريخ نماي ه دان ت ا را راھی زبال م آنھ زدوران روس ، رژي لحه از م اد اس ا انتق ب

 ممثل آن بودند، نتنھا امروز می تواند به فعال شدن مجدد اين مزدورانائنانه ای که ايدئولوژيک سياسی عليه روند خ

اريخ منجر گردد بلکه در دراز مدت تاثيراتی به مراتب ويرانگر تر از خود به جا گذاشتهھا آن ه تحريف ت د ب  می توان

  .بينجامد

تند تيراژچاپ اول بسيار محدود بوده حتا بيشتر عالقه مندانيکه از تحر-٢ دان دسترسی ،ير آن اطالع داش ستند ب  نتوان

ه تقاض ته ، ب ا چاپ مجدد آن نوش ا ب د ت شار وارد می ش م ف ی اپيدا نمايند ، که در نتيجه باالی اين قلم به صورت داي

  خوانندگان جواب مثبت ارائه بدارم

د از تم-٣ ه باي رار داشت، ک ازل ق در درحد ن ه  چاپ اول از لحاظ ويراستاری و صحافت آنق دگان گرامی ب ام خوانن

  .خاطر بد بودن کيفيت صحافی و ويراستاری آن معذرت خواست

ازھم  ار ب ن ب د است اي رد ، امي دام صورت گي ته اق دد نوش شر مج ه ن د ب تاری جدي داليل فوق باعث گرديد تا با ويراس

  .اين قلم ونوشته مصداق نيابدمورد در " کالل در کاسه شکسته آب می خورد" ضرب المثل 

    با عرض حرمت                                                                                                  

  موسوی                                                                                                          

   سلطان علی کشتمندصدراعظم" جناب"دروغ ھای مختصری بر،
  و ،

حزب دموکراتيک "کوھواره جنايت ھا وخيانت ھای نيم نگاھی بر،
  )حدخا" (خلق افغانستان
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  قسمت اول
  صدراعظم" جناب"مختصری بر دروغھای

  
  :به جای پيشگفتار

ل دی قب ه وچن رد و ب وا ميک د را احت ه در حقيقت سه جل اب را ک د کت د دو جل در وارجمن تان گرانق يلۀ  يکی از دوس س

صدر اعظم ) حدخا( يکی از بلند پايگان حزب ميھن فروش دموکراتيک خلق افغانستان سلطالن علی کشتمند" آقای"

معاون "سابق، " جمھوريت شانزدھم اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی"بخوانيد " جمھوری دموکراتيک افغانستان"

ستان د " شورای انقالبی جمھوری دموکراتيک افغان ع"بخواني فاکتجم رحم وس روش بي يھن ف وان"  مشتی م ر عن  زي

ام  و توسط" يادداشتھای سياسی و رويدادھای تاريخی" ه ن ر"شخصی ب وديم وچکونگی رقص –" نجيب کبي ده ب  زن

ديم" کبير شدن"ديگر را که به اميد " نجيب"مرگ آن  د، دي اء نورزي ائتی اب يچ دن شر و در سال -از ھ  چاپ ٢٠٠٢ ن

  : سپاس از آن دوست بايد نوشتشت، ضمن ابرازشده بود، برايم ارسال دا

تباھات  ل اش االتر حد اق ه ب اب و از ھم شتی کت ذ، حروف، پ تا جائيکه مربوط به قطع، صحافت، انتخاب نوعيت کاغ

ته ھای با کمال تأسف در کمتر -امالئی  ه در نوش د از جمل ای غلطی ھای مشھور را ندي وان جای پ  نوشته ای می ت

ا صاحب اين قلم، واما ه موضوع بحث م ل دانست ک ادی را در آن دخي وان عوامل زي ين است، می ت را چن  اينکه چ

ه -نيستند د ب ه باي ست در خور تحسين، ک د کتابي ان" منوط می گردي ر " آقاي ی و نجيب کبي ا، کيکاووس عل شتمند ھ ک

ه با اطمينان بيرون دادن کتابی با چنان مشخصات و آنھم در عالم در به دری و. تبريک گفت  پناھندگی کاری نيست ک

ای  ا از خوان يغم شنھا " ١۴"از عھدۀ ھر کس ساخته باشد، مگر اينکه ي االئی حزب، کمي ات ب سال صدارتھا، مقام

ی  ا"حين عقد قردادھا ويا حد اقل دالل اره آريان ه باشد" طي أمول اختصاص يافت دين م داری ب ه عالوۀ مق ا اينکه ب  و ي

د - در ميان باشدآبشخور قبلی، پای آخور جديدی نيز  ضمن اين بررسی نمود ھای آخور جديد نيز با دقت نشانی خواھ

د  چه اينرا تمام پناھندگان و آوارگان -شد افغانی مقيم اروپا، امريکا و آسترليا به ويژه ايران و پاکستان به نيکی ميدانن

سل تاريخی خود، چه بر مردم ما در تسل"پخ"ھر دو جناح پرچم وخلق " حدخا"محاسبه ناپذير " لطف ومراحم"که از 

گذشته وچگونه به خاطر نان شب و روز از مفاخر علمی ما گرفته تا باال رتبه ترين کارمندان دولتی، از روشنفکر تا 

ابق اه س ا نواسۀ پادش ا حت ر  از نواسه ھای ظاھر پادشی يک– کارگر ودھقان، از خان و ملک ت ستان ب ابق افغان اه س

يس و شرکاء و عودت آن  خودش، تا اساس مصاحبۀ قبل از اشغال خونين افغانستان به وسيله امپرياليزم امريکا، انگل

ود ار مشغول ب ه ک ستان ب ستان  در اصطبلی در انگل ه افغان اليزم ب ستقيم امپري ه عامل م ه مثاب سا در -خانواده ب  چه ب

و" حيثيت و آبروی خانوادگی" برخی موارد بر ه حيث يک خود پا نھند، آن يکی با سند دکت دی در جيب ب را و پوھان

ه  ر سر وکل ستان از خود بيخب ا رتبراننده تکسی با م د و آن ديگری ب ائی بزن توران چين شوئی رس ه ظرف ی ب ۀ جنرال

سانی ال و آرزوھای ان ام آم ه گور سپردن تم ا ب زی، سنگ  ادلخوش باشد، آن ديگری ب وره ھای خشت پ ش، در ک

ی ... ليه مستراح خشکنی، ت داران ايران ستانی، پاس واز ھمه دردناک تر تحمل فحاشی و لت و کوب ھای سربازان پاک

ا خرد  ا وامريک ل متحد، اروپ دگی مل دان ادارات پناھن و نگاه ھای در ظاھر پرشفقت اما در اصل حقارت آميز کارمن

 نيست که از عھده افراد ملت  به نيکی ميدانند که پول رويھم گذاشتن  و آنھم به غرض نشر چنين کتابی، کاری،گردد
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" خاد خارجی"بود ، بر بخشی از بودجۀ " انقالبی"ساخته باشد مگر اينکه بايد سالھا صدراعظم بود ، معاون شورای 

ا آن  ن وي تخباراتی اي اد ھای اطالعاتی واس حق تصرف ومصرف داشت، سفير کبير و شارژدافير بود، در خدمت نھ

سا افراديکه در " شريف" داشت ويا به شغل قدرت بزرگ منطقه ئی وجھانی قرار تجارت خون اشتغال داشت، چه ب

ار  اب در کن ر از کت سه ھای پ ا قف مقاطع مختلف حيات تمام اين مواھب را تجربه و اکنون در اتاق زيبای کار مزين ب

اختمانھای ل وس ای کاب دن را پارينکمپيوتر شخصی شان، رود تايمز را جای دري زرگ شھر لن د ب ل ه وجدي  جای کاب

" پربرکت"فکر کنند که ھمۀ اين ساختمان ھا و آبادانيھا در دورۀ صدارت " قھرمانانه"سوخته و ويران شده گرفته و 

  .ايشان احداث وحق دارند تا باد به غبغب انداخته کارنامۀ سه جلدی شانرا به رخ مردم بکشند

  !خواننده عزيز

وان ان دارد بت ه امک صر تاجائيک ن مخت ی اي د ط دی امي ون وچن ان چ ما را در جري ای"م ش م " آق رار دھ شتمند ق  –ک

ا در نظرداشت اينکه  بالفاصله بايد افزود که با وجود اذعان صاحب اين قلم به حق آزادی درانتخاب شغل وحرفه و ب

د ه اصطالح متم ردی را خالف اکنون در کشور ھای ب ا ف دارد ت ادی حق ن ا نھ رد وي يچ ف ا ھ ی در اصل نتنھ ن غرب

رای ویستاخو اری را ب  ش به کاری گمارد، بلکه در کاردھی دولت مکلفيت داردتا متناسب با سويۀ علمی متقاضی ک

شاغل – المان -پيشنھاد نمايد ه آن م ای اھانت ب ه معن يچ صورت ب ه ھ شتر، ب  تذکر مشاغل بدنی دشوار در سطور پي

دان اصل وتقسيم کار ھای شرافتمندانه به کار ھای عالی ودنی نبوده بلکه غرض  ا آوری از فق از تذکر آن به عالوۀ ي

ستانسپردن کار متناسب به سويۀ افراد ق افغان ال خل . ، افشای يک سياست غير شريفانه کشور ھای نامبرده بود در قب

ده  چه آنھا بدين وسيله و با سپردن کار پائينتر از سويه به افغانھا وتحقير دايمی آنھا در جريان کار، ضمن ارضای عق

فردی وحتا کشوری شان عليه افغانھا، تربيت اخالقی آنھا را چنان فاسد گردانيدند که وقتی فرد ويا افرادی را از ھای 

  .-ظرفشوئی وطويله داری به کاخ رياست جمھوری رساندند، ببرک گونه به قالدۀ برگی امپرياليزم افتخار نمودند

  :تذکر نکاتی چند: الف

ۀ  کشتمند را از تاريک" آقای" و قبل از آنکه به اصل کتاب پرداخته ار گون ستی بيم باح وتخيالت ريويزيوني ه اش خان

ا  اب ب تح ب شان به سرزمين واقعيتھای افغانستان مخروبه ومستعمره بکشانم الزم ميدانم تا نکات چندی را به غرض ف

نتر شدن ، باشد بر خورد به اين نکات در آينده، آغازی گردد مثبت به منظور ھگذارمبشما در ميان  ر چه بيشتر روش

  .برھه ای از تاريخ معاصر افغانستان

  :غرض از نگارش اين مختصر-١

اء د بن م نخواھ د وچه ھ ردازد، چه بخواھ ۀ آن می پ ه مطالع دارد وب ا  ًمسلما ھر فرديکه که کتابی را بر مي ر آنچه ت ب

ستقيم خواندن کتاب در ذھن خود دارد ويا به عبارت ديگر با وجدان تاريخی خود که ب ه وسيله تجارب مستقيم وغير م

رار داده سه ق را در مقاي ه، آن کل گرفت رد ش ب و مواضع آن،  ف داد مطال ونگی امت اب و چگ ه کت ا مطالع ان ب و ھمزم

شيبی را احساس راز و ن ر ف م  حاالت روانی پ انی ھ ون ميگردد و زم شکر و ممن اھی آرام، خوشحال ، مت وده ، گ نم

رد درد و اندوه وامتنرا یجای آرامش را ھيجان، خوشحال د . ان را نفرت وانزجار می گي د بگوي اه کسی بخواھ ھر گ

که من کتابی خواندم واين کتاب ھيچ نوع تغيير احساس در من به وجود نياورد، اگر بپذيريم که با دروغگوئی طرف 

ا اينکه خود و چه بھتر يا دوباره به آنمالحظه بايد گفت، يا از کتاب ھيچ چيز نفھميده  نيستيم، بدون  می پرداخت وي

او و روان شناس دارد چه آنکه از  ر روانک را به کار ديگری مشغول می کرد و يا اينکه در اساس ضرورت به داکت

  :ش و سعادت آنھا خوشنود نگردد انسان نشايدش گفت و رنج ديگران ناراحت واز آراماندوه درد ،
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  امت نھند آدمیتو کز محنت ديگران بيغمی             نشايد که ن
ه خصوص  ازی ب ان ن تگاه ھای الم اه را در بازداش د و " آخر چطور می توان سرنوشت ميليونھا يھود بی پن بوخنوال

ات اسر" آشويتز ائيل را در و کوره ھای آدم سوزی آن خواند و بر آنھا رحم ننموده متأثر نشد و چطور می توان جناي

شد، سادحق خلق فلسطين ديد واز دی از مالنصرالدين آن منزجر ن اھی جدي ر، مگر می شود فک ره فکاھی -ه ت  چھ

رد و ذت نب د ول ات تاريخ نه آنکه در آسيای ميانه به مثابه يک قھرمان مبارزاتی شناخته می شود؛ خوان ا شرح جناي  ي

ستان و سلخ ھای استبداد افمو شرکاء را درکشتارگاه ھا وسوسيال امپرياليزم شوروی، امپرياليزم امريکا، انگليس  غان

امو و  ل چرخی، گوانتان دانھای پ م زن ا وچه ھ عراق چه در ھرات ھا، کرھالی ھا، ارزگانھا، توره بوره ھا، فلوجه ھ

  ابو غريب خواند وبا نفرت وانزجار بر عامالن آن ننگ ونفرين نفرستاد

  دامه دارد  ا                                                                                 

  

                                                                                                                  

  
 


