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  موسوی

٢٠.١٠.٠٩  
  

  :تذکری مختصر بابت چاپ دوم اين نوشته

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

ود با تيراژ خيلی مع)٢٠٠۴بيست و نھم ماه می سال (سلطان علی کشتمند، که سالھا قبل  يده ب شر رس ه ن آنچه . دود 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 ھا آن ه تحريف ت د ب منجر گردد بلکه در دراز مدت تاثيراتی به مراتب ويرانگر تر از خود به جا گذاشته می توان

  .بينجامد

تنددود بوده حتا بيشتر عالقه مندانيکه از تحرل بسيار مع تيراژچاپ او-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                                                                                                       

  لطان علی کشتمندصدراعظم س" جناب"مختصری بر، دروغ ھای
  و ،

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

  صدراعظم سلطان علی کشتمند" جناب"مختصری بر، دروغ ھای
  

  :به ادامه گذشته
  

ه شجا" خانخان شيرين"آخر مگر امکان ندارد در عوض  تعمار معانه ، ھويت از ساير چنداوليانی گرفت ک ل اس قاب

يس  تعمار انگل انگليس مبارزه مرگ و زندگی را پذيرا گشته دست در دست ساير شھريان کابل و مردم حومه اش، اس

تواری، آزادی و سرافرازی " شير دروازه"و " آسمايی"را به زانو در آورده، کوه ھای  ه دفش طبيعی اس ه مثاب را ب

  معرفی داشتند؟

ی"مگر امکان ندارد به عوض  زرگ مردی چون " ولی محمد خان الت ان هللا"از ب اه ام ا در عوض " ش رد و ي ام ب ن

دين، و سياف"ھويت گيری از  ه در " تره کی، امين، ببرک، نجيب، گلب شتون ک ر مليت پ ان دلي زار قھرم ا ھ از ده ھ

داغ شان خط سرخی ن تمام مبارزات آزاديخواھانه ما عليه استعمار دوشادوش ساير مليت ھا و اقوام رزميده واز خو

ابی، مال مشک  ان خان تگ د عثم تا به شفق آزادی کشيده اند، چون عبدهللا خان اچکزايی، امين هللا خان لوگری، محم

رادر  ان خروط دوب و باوگ دزی، ن عالم، مال عبدالغفور لنگری، گل محمد غلجايی، ميرويس فراھی، انجنير سرور کن

ر روق غرزی، تور دھقانی،اف سمندر و سکندر، د، داکت دھاری، سلطان احم ودين، عصمت قن سيم ل  داکتر سعادت، ن

  ،؟فيض احمد، عزيزالرحمان الفت وھزاران ديگر از ھمين سنخ ھويت گرفت

د  الھم از جانباختگان بلن تم و امث انی و دوس ادر، رب ارانی چون مسعود، ق ان و جمايتک  مگر نمی شود به عوض خاين

ا قامت تاريخ چون مجيد ھا، رھبر ھا، مس ده (و جدی ھا، بھمن ھا، غالم محمد ھا، باعث ھا، بدخشی ھا، اسد ھ آن ع

شنه  ا لب ت د و ب ات نپذيرفتن ايق حي از زندانيان ديگر مربوط مليت تاجيک که حتا آب را از دست دشمن در آخرين دق

چه در ميدانھای گرم وھزاران تاجيک ديگر ) چسبدنات و سازش با دشمن ميھن بر آنھا تا ننگ مماش تير باران  شدند

ر  زدوران روس س سانی م ت ان ار و خالف کرام شت ب دانھای دھ م در زن ه ھ سلحانه و چ ۀ م ارزات آزاديخواھان مب

  ود؟افرازانه زيستند، ايستاده جان باختند اما خميده نزيستند؛ چنين ھويتی گرفته ش

ار تم "چرا بايد از کشتمند ھای وابسته به روس، جنايتکار و خيانت پيشه ومزاری خونخوار که در کن ا، دوس دين ھ گلب

ۀ..." ھا، سياف ھا، مسعود ھا و  ری ھای دھ ره ھای درگي ارترين چھ رين و جنايتک ه " ٩٠"يکی از نفرت انگيز ت ک

زار ديگر ھزار" ۵٠"، سوختن و در خون تپيدن بيش از تج به ويرانینم ا ھ  نفر در حمام خون کابل گرديده و صد ھ

ا و "را آوراه و بی خانمان ساخت، ھويت گرفت و رادمردانی چون  ی ھ ادر عل ياری ھا، طغيان ھا، محمد علی ھا، ن

  ھزاران دھقان، کارگر، دستفروش و جوالی اين مليت را نمايندۀ مليتی خود ندانسته و به آنھا افتخار نکرد؟؟؟

  .اری، افتخاريست در راستای حرکت تاريخ و پا بر جا که ھيچ کس و يا نھادی را توان  زدودن آن نباشدچنين افتخ

ام  پاسخ تمام اين چرا ھا در فھم محدود و برداشت ناقص ما از تاريخ است، چه نمی توانيم بفھميم که آنچه کرده و انج

اد . ن را از صفحۀ خار آيين تاريخ نداريمداده ايم، چه ما و چه ھم ديگران، دگر توان و امکان زدودن آ ن اعتق ما به اي

ه " گلوله ای" به مانند "تاريخی شدن"نداريم که  است که از تفنگی شليک شده، به يقين ھرجا برود، به ھيچ صورت ب

   .- کمانه اش نيز با شليک کننده سروکار دارد–خود تفنگ بر نمی گردد 
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ی،  ما به اين اعتقاد نداريم که مردم چشم ق مل د، عالي اريخی دارن  دارند، گوش دارند، احساس و درک دارند، حافظه ت

ه آرزو  ا ھستند و ب ردار م ال و ک اظر اعم ام ن د و سر انج طبقاتی و سياسی خاص دارند، عقايد مذھبی گوناگون دارن

درانذيھای ما قضاوت شان را اساس نمی گھا، اميال و کاله باز ا و پ تان ودشمنان ارند، در نتيجه آنچه از م ا، دوس  م

اريخ شده - روی ھر عاملی که بوده است-ما  سرزده، ديگر گلوله ايست از تفنگ خارج شده، که ثبت کتيبۀ خارآيين ت

  .است، چه يکروز از آن گذشته باشد، چه يک قرن و يا بيشتر از آن

ده يکه فھم وبرداشت از تاريخ به مفھوم عام کلمه دارند، به يقين می دانند کهيآنھا ه يک پدي ا برخورد ب  چه مثبت – ب

دن  -ويامنفی، خوب ويا بد ه وجود آم اريخی چگونگی ب در ارزيابی وعلت يابی آن بايد ھمانطوريکه با تحليل مادی ت

ا  ه حت شگويی ک ان پي د، چن شگويی نماين ز پي د ھای آن را ني سترا "آن را روشن می سازند، می بايد با ھمان ديد پيام ن

تجسم "اين " مجيد کلکانی"ياد بزرگ جانباخته وقھرمان افسانه يی خلق . ز انجام آن عاجز باشدمعروف نيز ا"داموس

  :گرامی باد وقتی نوشت" کامل يک انقالبی کمونيست 

ردم "ويا " روس اشغالگر در سراشيب رسوايی و تباھی" منان رنگارنگ م اطع دش آزادی ملی مردم از زير آتش متق

  به مضون نقل -"طی طريق می کند

أليف  و  اختن، ت انوادگی س اری، شجره خ ه نگ سی، واقع ضه نوي ... اگر برای آنھايی که می دانند تاريخ مداحی، عري

بيرونی ھمان پديده است در بسترزمان، پيشگويی ھای  ونيست بلکه مطالعه دقيق و ھمه جانبه عوامل واضداد داخلی 

ود و از ، در شرايطی که تا آنزما"مجيد"جانباخته بزرگ خلق ن شوروی حد اقل يکی از دو ابر قدرت بزرگ جھان ب

ل  وم، قاب ود، مفھ ايی نب شگويی ھ ين پي ارای چن ا ي يچ کج يچ کسی را در ھ ته و ھ پيکن تا واشنگتن، از آن ھراس داش

لمس و توضيح بوده، چه بسا کسانی آن را به مثابه خط حرکی خويش گزيده، در راه تحقق آن شجاعانه کوشيدند و از 

دان... ر و جان مايه گذاشتند، اما برای رماالن، مداحان، مرزا بنويس ھا و س وا بن ه اصطالح ھ ود ب . يک پيشگويی ب

ا د داتاريخ نشان حتا در جوامع غربی وقتی با اين طرز ديد آشنا می گرديدند آن را جدی نمی گرفتند، مگر  ه تنھ ه ن ک

شان ر ن روز ديگ د و ام شگويی درست از آب برآم ستمآن پي وع ( ی از آن سي ی و مجم رمايه داری انحصاری دولت س

د )پيمان وارسا ا می زن روزی دست و پ ان دي ده و خود در گرو حريف ه نمان ز ضمن آن ک شگويی دومی ني ، بلکه پي

ر  حقانيت خود را در جريان جنگ آزاديبخش و تجاوزات پيھم تشکالت مربوط به طيف ھای مختلف اسالم سياسی ب

ه دوش نيروھای انقالبی و اب خود ب املين را ارب وکران و ع ۀ ن ی وظيف  آزاديخواه ضد روسی به نمايش گذاشت، وقت

ستی شان آغاز و در  سانی و امپريالي ر ان ه تجاوزات غي ستقيم ب گرفت و اياالت متحدۀ امريکا وشرکاء، به صورت م

احق تعين سرنوشت، عدم " با زير پاکردن تمام موازين قبول شدۀ بين المللی هامدا ..." مداخله در امور ساير کشور ھ

کشور ما را به خاک و خون کشانيده روز تا روزبه تعداد جانبازان خلق ما در اقصی نقاط افغانستان افزوده می شود، 

  .می توان درستی و عمق پيشگويی داھيانۀ دوم را نيز درک نمود

  :وقفه بايد افزودبدون 

ا، شايد  د ھ ق مجي زرگ خل ار جانباختگان ب م از اعتب وز ھ ه ھن سليم طلب را ک راد ت ده از اف تذکر چنين مطالبی آن ع

ستر  س...فيض ھا و  اليزم جنايت گ تان بوسی امپري وءاستفاده نموده، با به لجن کشانيدن گذشتۀ پر افتخار شان در آس

يھن  ا ساير م ان امريکا وشرکای جنايتکارش ب ه ھم ا ک ست، اينھ اره چي ا چ د؛ ام د، خوش نياي فروشان در رقابت ان

  .که از حکم تاريخ گريزی نيستد بپذيرند  می کنند بايدوز گران را تأييبوده به مانند آنھا تجا" سازايی ھای جديد"

يارانه برخورددرک وبينشی از يک سو به انسان اجازچنين  د ھوش ال حوادث و آنچه رخ می دھ ا در قب د ت  ه می دھ

خالف ادعای را  ھميشه بيرحمی تاريخ را در صدور احکامش به ياد داشته باشد واز جانب ديگر، تاريخ نويس نموده
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دنيان تھی واقعه نگاران که در انجام و اخته،ظيفه ادعای بيطرفی دارن ا مواضع  تناسبمھريک   صاحب طرف س ب

ر طبقاتی وسياسی ابی آن ب ل و ارزي سته در صدد تحلي ضايا نگري ، عاليق ملی و جھان بينيی که بدان معتقد است به ق

ا صراحت اع .آيد ستم و در نگرش و روشنگری خويش طرف الم دارم لذا اگر من در اين مختصر ب ه بيطرف ني ک

ه ردد ک ه تحريف و مردم افغانستان، ملت به خون خفته و دربندخود را دارم؛ نبايد چنين تلقی گ ايع ب ان وق ا در بي  گوي

  .دروغ دست يازيده ام که ھرکز چنين مباد

ات  دروغھای نويسندهءاز يک طرف به خاطر افشاچه  ان جناي واد وجود دارد، " حدخا" و بي افی م در ک ه ق ا ب ه تنھ ن

ه ام دبلک ه نظ وا و در نتيج ن را احت سل م ن ون ات م شی از حي انی، بخ ۀ زم ه،ار آن برھ کنجه  تازيان دانھا و ش ، زن

اد،  ای ... گاھھای پلچرخی، صدارت، مراکز دھگانۀ خ اب"و پوليگونھ شتمند و شرکا" جن اريخی ءک  واقعيت ھای ت

ر ساخت  مليون انسان ديگر، ۵اره شدن بيش از  ونيم مليون شھيد و جانباخته، آو بيش از يک-وجود دارد تخريب زي

اح ھای سرتاسر افغانستان، تاراج تمام مناقتصادی در  ين جن ابع مادی ومعنوی جامعه در يک رقابت افسار گسيخته ب

ب، غرق ساختن " پخ"مختلف ا و طال يم ھ م از تنظ اد اسالم سياسی اع ام اح واز گور برخاستگان تاريخ در وجود تم

بار در چنگال خون چکال امپرياليزم شرق وغرب به اسارت دادن آن  ادث ملی وبين المللی و دوکشور در گرداب حو

د و يارد و در ثانی آن که تاريخ می نوکه ضرورت به جعل و دروغ وجود ند -...و  سد و يا از ديد مادی تاريخی به نق

در شرافت ه نگروشنگری می پردازد، آنق ر اساس  مسلکی دارد ک اريخی اش را ب ل ت یرش وتحلي ايع عين  آنچه -وق

اده،  اق افت دناتف د می ش ه باي ردا-ه آنچ ابی آن بپ ه علت ي توار و ب ط . زد اس ای فق صره ھ ه تب در آن صورت است ک

  .ھای پر مدعا متبارز می گردد" سر "تبتاريخی از 

ن اواخر از طرفبا  ه در اي زود ک د اف م باي ا آنھ شيد، ب ه درازا ک ه سخن ب ه ن پوزش از خوانندگان به سبب آن ک ظري

ا " اصالح طلب" به اصطالح پردازان رژيم واليت فقيه که بی ميل نيستند تا القاب فيلسوف معاصر، متفکر عصر وي

حانۀ آغاز يافته تا  به صورت تلويحی اعتقاد به تاريخ واحکام تاريخی را در بولوتر اسالمی را يدک بکشند، تالش مذ

ا  دايی"تقابل ب ام خ دا واحک ه خ اد ب ق" اعتق دان طري رار داده ب ا را در ق انند و آنھ اريخ را بترس  پژوھشگران جوان ت

د وب ان دي ای عنشيھم ه ھ د پاي دود و فاق منان  مح رس دش ودگی اش، ت ام بيھ ا تم ی ب ين تالش شند، چن د ک ی در بن لم

  .آن نشان می دھدرنگارنگ مردم را از معرفت تاريخی و دستيابی با 

ات و با  شاء و جناي ادی اف ا نھ راد وي رد، اف در نظرداشت برداشت صاحب اين قلم از تاريخ، ھرگاه طی اين مختصر ف

يچ خيالنتھای آنھا آشکار می گردد ب االتر، ھ وده و از آن ب ه ھيچ صورت پای تصفيه حساب شخصی با آنھا در بين نب

اليزم در تقابل با اين ويا آن ملگاھی قصد و نيت آن نداشته ام تا  ه آسياب امپري ه و آب ب ه دست گرفت م ب وم قل يت ويا ق

  .وارتجاع بريزم

 دارد   ادامه         


