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 ۹۲/۴۰/۹۴۰۹                                                                                             افغان جرمن آنالین

 تاریخ همه ما را محکوم کرده است

ادی هنوز که هنوز است توجه عنوان  مقالۀ  ایست استوار بر حقایق که تعدادی زی« ما را محکوم کرده است تاریخ همه»

ی آن را با تمام خیانت هاآن دوره ها  اعمالمیخواهند  رند و برعکسثیرات منفی آن وقایع  نامیمون در جامعه نداأبه  ت

ر دیگر باز بگذارند. این ر ویرانگری شیرازۀ افغانستان بادرست نمایند تا باز هم دست مغرضین را بیشتر دتوجیه 

اما کسانی نیز درین راستا وجود داشتند و دارند که بخاطر اعتال وترقی  .نشان گر وجدانهای خوابیده آنهاستطرزعمل 

بعد  اینک وجدانهای بیدار.  برآورده نشد در میدان عمل با خیانت یک تعدادوطن آرمان های در سر داشتند که بدبختانه 

جامعه که از خیانت دیگران زیان مند شده است  لیت پذیری  در برابر خود وواز حوصله مندی طویل با صداقت مسؤ

عهد  ضاع سیاسی کشورما در دوران اواخر. مقاله  از اوکمال صداقت ایشان را نشانگر است لیت مینمایند کهورفع مسؤ

 ،استنوشته شده منسوبین آن حزب   ه از سوی یکی ازدوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، ک سلطنت و

بسیار قابل توجه است. و این آغازفصل خواهد بود تا همه بر گذشته های زیانبار خود صادقانه  خط بطالن بکشند وراه 

 خواست های برحق مردم را در پیش گیرند. 

 ۷صدای آلمان مطرح شده است:)چه درسهایی از  هچه ویلیی دوبرای  پاسخ  به سوالی که از سوی بخش در نویسنده،

:"چرا درس خواندگان نسلی که من به آن یان یک قطعه شعر چنین آغاز میکند؟( سخنش را بعد از بثورمیتوان گرفت ۸و

ن و تعلق دارم، خیل خیل این چنین آسان و سرخوش در راه هایی رفتند که در فرجام منجر به درازترین، خونین تری

 تاریخ معاصر گردید.؟" ویرانگرترین فاجعه  

آنانی که تا هنوز  ، به منسوبین وتاریخ خوانده خونین ترین فاجعه   و ثور را در کشور، درازترین ۸و ۷حوادث   ،نویسنده

آنرا انقالب  یا و به نحوی برخود می بالند یا سکوت اختیار کرده اند به پیامدهای خونبار این دو روز سیاه وغمبار

ند تا از خواب گران ایدیالوژیک بیدار شوند، و براعمال نمی نام میدهند، نهیب و تشرمیزیا انقالب اسال موکراتیک وید

 ستم کشیده   مظلوماز ملت نتایج کارکردهای خود بازنگری کنند و تا نمرده اند،  آمران خود و خود ورهبران خود و

بگذارند تا مردم افغانستان  بعد از  ند وافغانستان معذرت بخواهند  و دست از دنباله روی رهبران وطن فروش در گذر

 بدبختی کشیدن، نفسی براحت بکشند. چهاردهه خون دل خوردن و

را در دریچۀ  شان نوشته  خواست ، «عبیدیحمید »آقای  ،هنویسندعمل کرد انسانی  پورتال افغان جرمن آنالین با تقدیر از

 فصل نوینی برای رهروانباشد که تا ، دارندابراز در بارۀ محتوای آن  خود را نظرنظرخواهی بگذارد تا هموطنان ما 

از عذاب وجدان رهایی  را خود، دورۀ سیاه تاریخدو  آنبا اعتراف به فجایع درد ناک بمیان آید که ثور  ۸و ۷حاکمیت 

 .داده رستگار سازند

 

 ! ښاغلی عبیدی را در آتی مطالعه فرمائید  مضمون 

  
 
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_obaidi_tarich_hama_ma_ra_mahkom_karda_ast.pdf
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 04/2012/ 27 تاریخ           عبیدی حمید

 است کرده محکوم را ما همه تاریخ

 

ما روشنفكران از هزاران سال پیش خسارات نفرت انگیزي به بار آورده ایم: قتل عام ها به نام یك »

اكتشاف  -آرمان، به نام یك مكتب و به نام یك تیوري، این كار ما است، اكتشاف ما است

 « روشنفكران.

از مجاهدین و حزب  به مناسبت سالروز هفت و هشت ثور، بخش افغانستان دویچه وله دو دیدگاهیادداشت: 

چه درس »دموکراتیک خلق افغانستان را بازتاب می دهد. سوال اساسی مطرح شده در این مقاله ها این است: 

این مقاله را حمید عبیدی، مدیر مسوول وب سایت آسمایی و «. هایی را از هفت و هشت ثور می توان گرفت؟

 است.از اعضای پیشین حزب دموکراتیک خلق افغانستان نوشته 

 خواهد و بس/ حساب می خواهد و بس/ خونریزی بی این ملک، یک انقالب می

 خواهد و بس/* امروز دگر درخت آزادی ما/ از خون من و تو آب می

وقتی در دهۀ آخر سلطنت، این شعر از تربیون مظاهرات و همایش ها خوانده می شد، مظاهره چیان به هیجان 

آسمان می رفت. این شعر گرچه بیشتر از حنجره یک جریان بلند می شد؛ ولی می آمدند و فریاد هورای شان تا 

روحیه ی همه جریان های ایدیولوژیکی را که در دهه های بعدی در دو سوی استقطاب های خونین قرار 

 گرفتند، بازتاب می داد: آمادگی برای تحقق اهداف ایدیولوژیک به هر قیمت.

زیاد نوشته شده است.  –ز لحاظ شکلی در زبان فارسی اعداد معکوس هم اند که تصادفاً ا -ثور  ۸و  ۷در باب 

من خواهم کوشید تنها به یک پرسش از دیدگاه تجربه ی زندگی خودم بپردازم: چرا درس خواندگان نسلی که 

ن، من به آن تعلق دارم، خیل خیل این چنین آسان و سرخوش در راه هایی رفتند که در فرجام منجر به درازتری

 خونین ترین و ویرانگرترین فاجعه ی تاریخ معاصر گردید.

نسل من، در دهه ی آخر سلطنت )دهه ی قانون اساسی و یا دهه ی دموکراسی( وارد میدان سیاست شد. شاید 

این بسیار نمادین باشد که برای یک بار هم ما روز تصویب قانون اساسی را تجلیل نکردیم. برخالف در طی 

که همه ساله تجلیل می شد، همانا سوم عقرب بود. تا امروز نیز ما این را درست در نیافته ایم این دهه روزی 

 که آن حادثه چرا و چگونه به وقوع پیوست و چی نقشی در سمت و سو دادن حوادث بعدی سیاسی ایفا کرد.

با آن بزرگ شدیم. آن  گفتن، فرهنگ سیاسیی بود که ما« مرده باد»و « زنده باد»مظاهره، مظاهره، مظاهره و 

وقت هنوز تلویزیون به افغانستان نیامده بود و از انترنت نیز خبری نبود. امکانات برای پرداختن به ورزش نیز 

بسیار محدود بود. سینما پول می خواست که آن را هم نداشتیم. ما تنها همین کانال مجانی مظاهره را برای 

که حتا صحبت کردن در موردش تا امروز  –از جنسی مان را هم صرف انرژی خود داشتیم و بس... گویی نی

 دموکراسی مرفوع می ساختیم!...« پخته پرانک»با مظاهره و یا در واقع  -نیز در افغانستان تابو است 

حقیقت این است که ما نه دموکراسی را درست می شناختیم و نه هم در مکتب مضمونی داشتیم که کم از کم از 

ی ما را با آن آشنا بسازد. از آن گذشته هیچ مضمونی در مورد مسایل اجتماعی و سیاسی لحاظ نظری کم

هم از عصر و زمان دیگری بود. نظام آموزشی اصالً بر این بنیاد استوار نبود « منطق»نداشتیم. کتاب درسی 
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ن ساینسی و علوم تا در ما تفکر مستقل و خردورزانه را پرورش دهد. کاستی دیگر، گودال فاصله میان مضامی

 دینی بود. این خال نیز از لحاظ ذهنی ما را دچار بحران عقیدتی ساخته بود.

در این شکی نیست که نسل من بیشتر از همه نسل های قبلی درس خوان، درس خوانده و کتاب خوان داشت و 

ن نسبت به بقیه ی جهان و دسترسی نسبتاً بیشتر به کتاب و اطالعات. در نتیجه آگاهی از عقبمانی عمیق افغانستا

تاریخ »نیز کشورهای همجوار، چندان دشوار نبود. و این برای ما تا مغز استخوان دردناک بود که ما با وجود 

آن در چنین وضعی قرار داشتیم. آگاهی بر این وضع طبعاً جستجوی عوامل « افتخارات»و « پنج هزار ساله

 به مشغله ی مهم فکری ما مبدل ساخته بود. عقبمانی و دریافت راه پیشرفت افغانستان را

در فقدان توان تفکر مستقل و خردورزانه، دو گروه ایدیولوژیک ظاهراً متضاد، پرشورترین های نسل عصیان 

که هر دو، میان « اسالم سیاسی»و « لینینیسم –مارکسیسم »را به سوی خود جذب می کردند: ایدیولوژی های 

 رناپذیر ایجاد کردند.ما و دموکراسی خندق های عبو

 حمید عبیدی، مسوول وب سایت آسمایی و نویسنده این مقاله. 

ما به رغم فهم اندک مان تصور می کردیم شاه کلید حل همه ی 

مسایل را در دست داریم و فقط باید بدون ترس این کلید را به کار 

 اندازیم ...

 اي داس ها اي پتک ها !

 همراه شوید، همراه شوید !

 پنجمين برج زمانبر 

 باال شوید، باال شوید !

و این کلید به کار انداخته شد؛ اما نتیجه اش باال شدن نبود، پایین شدن و پایین شدن و پایین شدن بود تا سطح 

 ی که دیگر پایین تر شدن از آن ممکن نبود.«بدویت»

ند و خون هم بی محابا و بی پی هم شدند و شد« انقالب ها»... و «خواهد و بس این ملک، یک انقالب می»

 نبود و نمی توانست باشد.« درخت آزادی»برای « آب»حساب ریخت، ولی این خون ها 

ایدیولوژی هایی که افغانستان را به استقطاب خونین کشاندند، به رغم ظاهر آشتی ناپذیر شان، از لحاظ ماهیت 

دباری را نه تنها نفی می کردند، بل رسیدن به هر دو توتالیتار بودند. هر دو، تنوع اندیشه یی و سیاسی و بر

قدرت، انحصار و حفظ قدرت و تحقق برنامه های خود را به هر قیمتی، و محو فزیکی مخالفین خود را کامالً 

 مجاز می دانستند.

د اثر آدلف هیتلر به دستم رسید و آن را خوانده بودم. بای« نبرد من»به یاد دارم که در نوجوانی تصادفا کتاب 

، نیز به دستم رسید و از طریق آن با «فردا به جهنم خواهم رفت»سپاسگزار تصادف باشم که به دنبال آن کتاب 

 گوشه هایی از جنایات رژیم هیتلری آشنا شدم.

اثر « مادر»اثر ویکتور هوگو و « بینوایان»و اما، به یقین نمی توانم بگویم که اگر در همان نوجوانی در کنار 

اثر اناتولی « بچه های آربات»اثر اناتول فرانس، « خدایان تشنه اند»ی و کتاب هایی از این دست، ماکسیم گورک

 اثر جورج اورل نیز به دستم می رسیدند، چی اثری بر من می داشتند؟!...« مزرعه ی حیوانات»ریباکوف و 
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خوانده بودم، و اما از آن اثر معروف اوریانا فاالچی را در همان دوره ی جوانی « زندگی مرگ و دیگر هیچ»

 امریکا در ذهنم جا گرفته بود.« تقصیر»تنها 

تفاوت « تاریخ شفاهی»چیزی که در مورد آن میان روایات تاریخ رسمی و کتبی و  -در مورد تقصیر استعمار 

کم و بیش همنظری  -ما به شمار می رود « حافظه تاریخی»چندانی وجود نداشت و می توان گفت جزیی از 

و تقصیرات آن روشن بود. جنگ ویتنام و پشتیبانی امریکا « انگریز»رده یی وجود داشت. پس حساب ما با گست

را در ذهن ما « انگریز»تصویر  –به خصوص پاکستان و ایران  -از رژیم های دیکتاتوری در جهان سوم 

صیان کرده بود، ولی در گرچه در برابر اعتقادات نسل های گذشته ع« نسل من»تداعی می نمود. از این جهت 

تخنیکی غرب و  -چند مورد تفاوتی چندانی با نسل های خلف خود نداشت؛ مثالً: تحیر از دست آوردهای مادی

 رد و حتا انزجار از اندیشه ها، سیاست ها و فرهنگ سیاسی غرب.

ا از همین را برداشت؛ زیر« دیوار آهنین»اش آباد که « گالسنوست»و « پریسرویکا»خانه ی گرباچوف و 

 زمان به پرسش هایی که از دیر زمان ذهنم را می جویدند پاسخ یافتم.

همه »امروز به رغم آن که به هر سو بنگری وسایل دستیابی به اطالعات مجانی در اختیار است، و کم و بیش 

 پیش چشم ما واقع می شوند، اما هنوز هم عده یی در پوسته ی تصورات ذهنی خود شان را اسیر« چیز

 نگهداشته اند:

کمونیسم روسی « نردبان»با استفاده از « پنجمین برج زمان»آنانی که هنوز هم از بند تخیل باال شدن به  -

 رهایی نیافته اند، بر گورباچف لعنت می فرستند که مرتکب فروپاشی شوروی شد.

برلین، باید در کارنامه هنوز هم تصور می کنند فروپاشی شوروی و فروریختن دیوار « برج پنجم»مخالفان  -

 های شان نوشته شود...

 ”...«دیگران مسوول اند“؛ ”ما چیزي نکرده ایم“؛ ”ما مسوول نیستیم»“و بیشتر می شنوی و می خوانی: 

 «.فریب و ریاکاري را رها کنید، تاریخ همه ی ما را محکوم کرده است»و کم اند کسانی که بگویند: 

اند، می توانند کاری برای فردا بهتر « شصت و شکست»که در حوالی سن نسل من « روشنفکران»آیا امروز 

 بکنند؟!

 چرا فكر مي كنم كه ما روشنفكران مي توانیم كاري بكنیم؟»

به این دلیل ساده كه ما روشنفكران از هزاران سال پیش خسارات نفرت انگیزي به بار آورده ایم: قتل عام ها به 

اكتشاف روشنفكران.  -و به نام یك تیوري، این كار ما است، اكتشاف ما استنام یك آرمان، به نام یك مكتب 

گرچه گویا اكثراً با پاكترین نیت ها هم  -همین اندازه كه احساسات انسان ها را در برابر یكدیگر برنینگیزیم 

 .«** ه نیستصورت گرفته باشند ــ كار بزرگي كرده ایم. هیچ كس نمي تواند بگوید كه چنین كاري از ما ساخت

و « خانه تکانی ذهنی»ما به انقالب «: انقالب بدون خون»ضرورت داریم؛ و اما، « انقالب»بلی، ما به 

چشم و گوش و زبان ضرورت داریم، تا بتوانیم شهامت دیدن و درس گرفتن از گذشته و اعتراف به « شستن»

 اشتباهات خود ما و درک واقعیت ها و امکانات امروزی را بیابیم.

 خاتمه

 



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
  


