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  آنالين - جرمن-افغان
  

  يک سند تاريخی
  ١٣٧٢ / ٢ / ٨عبدالعلی مزاری در سخنراني 

   
  بسم اهللا اّلرحمن اّلرحيم

  
با تشكر از برادران عزيز آه زحمت آشيده اند اين جا تشريف آورده اند براي روز تاريخي آه هم در جهان تاريخي 

در اين شرايط سخت آه برادران فرهنگي حزب وحدت .  بكننداست هم براي مردم افغانستان آه بايد از اين روز تجليل
زحمت آشيده اند اين جلسه را فراهم نموده اند و از برادران آه سرود و مقاله خوانده اند و ما استفاده آرديم از همة 

  .اين عزيزان تشكر مي آنم
از نگاه جهان آه . نستان فرق مي آندمسأله اي آه امروز روز تاريخي است چه از نگاه جهان و چه از نگاه مردم افغا

ولي از نگاه مردم افغانستان فكر مي آنم امروز روز . امروز مسلمًا روز پيروزي مردم افغانستان به شمار مي آيد
لهذا براي شما مردم چند دقيقه اي آه . روز پيروزي واقعي مردم افغانستان امروز نيست. پيروزي ظاهري است

يكي دربارة .  شما را مي گيرم مي خواهم در بارة چند موضوع خدمت شما صحبت آنمزحمت مي دهم و وقت عزيز
اينكه در رابطه با يك سال آه بنام . اين روز تاريخي و يكي هم چرا امروز روز پيروزي واقعي مردم افغانستان نيست

جعه افشار است و مسأله يا به پيروزي رسيدن انقالب مي گذرد براي شما چه چيز به وجود آمده است، مسأله ديگر فا
و سه باور را آه ملت ما . آه اين فاجعه با اينكه چقدر دردناك است اما براي ما و شما درس آه از اين فاجعه گرفتيم

و مسأله اخيريكه خدمت شما بايد به عرض برسانم مسأله . داشت و آن سه باور عوض شد فكر مي آنم يك پيروزيست
 اسالم آباد است آه اين مطالب را اگر وقت برايم ياري آرد خدمت شما عزيزان و وضعيت فعلي آشور و توافقات

  .پدران و برادران و ريش سفيدان به عرض مي رسانم
مگر در آن وقتي آه مي شد مردم ما اين انتقام را بگيرند از . دلم هيچ نمي خواست آه بعد از فاجعة افشار صحبت آنم

آه با شما مردم صحبت آنم، علت اصلي اش اين است آه عاملين و خائنين اين ولي چرا امروز حاضر شدم . دشمنان
 یفاجعه دستگير شده بود و خواستم اين را براي شما توضيح بدهم و در اين جا در محضر شما آنها را به جزا

  .فقط اين چيز باعث شد بيايم براي شما صبحت بكنم. اعمالشان برسانيم
 سال باوري را آه داشتيم، قضية افشار و چنداول روشن مي آند آه اين باورها هم ٢٥٠موضوع ديگر اينكه ما مدت 

 سال باور داشتيم آه ظلم را آه فقط يك خاندان جاه طلب باالي ٢٥٠آن باور اين است آه ما در طول . اشتباه است
لم مي آنند و ما در آينده آن مردم ما مي آرد، تعميم مي داديم و فكر مي آرديم همه پشتون ها باالي ما ظلم آرده و ظ

وقت به حق و حقوق خود مي رسيم آه در آنار فارسي زبان ها باشيم و از فارسي زبان ها دفاع آنيم با اين ها 
خط . قضيه افشار و چنداول اين باور را هم باطل آرد. همسنگر و هم موضع باشيم در حق و حقوق خود مي رسيم

 شاهد مسأله اي بوديم آه پسران ما را مي گرفتند مي فروختند و مردم ما را سر ما اگر در صد سال پيش. بطالن آشيد
ولي بعد از صد سال و چهارده سال مبارزه و هم سنگري . مي بريدند و مي آشتند و برده درست آرده بودند و آنيز

ختند و زن ها را آشتند و اينجا آه اطفال هشت ساله ما را آشتند و آنها را فرو. عين مسأله تكرار شد و بدتر از آن
اما از دست آي؟ از دست آسي آه چهارده سال مبارزه آرده و شعار مي دهد آه حكومت . صورتشان را پوست آردند
ولي اين . از آساني آه استاد علوم الهي و سياسي و اسالمي است اين عمل انجام مي شود. اسالمي را برقرار آرده ام

قدرت طلبي و انحصارطلبي، يك تعدادي آه خالف . آه اين باور، باور اشتباه بوده استباور را براي ما اثبات مي آند 
درست . مسير اسالمي و انساني رفتار مي آنند اين متعلق به اين نژاد و آن نژاد نيست و ما امروز بايد تجديد نظر آنيم

ان عبدالرحمان از بين برده است نه ٪ مردم ما را از بين برده است ولي عبدالرحمان و خاند٦٢است آه عبدالرحمان 
و ما امروز بايد اين مسأله را باور آنيم آه اين جنايت آه در چنداول و افشار به وجود آورده نه همه . همه پشتون ها

بايد با واقعيت ها و حقيقتهاي جامعه برخورد آنيم . و اينجاست آه در باورهاي گذشته خود تجديد نظر بكنيم. تاجيك ها
  .ن درس بگيريمو از اي

اما يك خاندان و تعداد . من معتقدم در اينجا در طول تاريخ گذشته افغانستان حكومت ملي و اسالمي بوجود نيامده
اآر ما در اينجا بياييم يك حكومت اسالمي آه مردم ما مي خواهند به وجود . قدرت طلب باالي مردم ظلم آرده است
ولي سلسله تاريخ وقتيكه آورده بود . ه باشد، اين باور، باور درستي مي باشدآوريم آه در آن حق همه مليتها تعيين شد

در افغانستان . ني مليتها فاجعه بزرگي استاينجا براي شما واضح مي گويم در افغانستان دشم. باالي ما هم قبوالند
دو برادري آه در يك خانه زندگي مي آنند چطور . حقوق مليتها يعني برادري مليتها. برادري مليتها مطرح است

بلي اين عناصر . اين برادري است نه دشمني. برايشان حق قائل اند آه در اين خانه من هم حق دارم آنهم حق دارد
  .طلب است آه در اين مسأله به عنوان نژاد و غيره استفاده مي آنند براي سيادت شانقدرت طلب و جاه 
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اما اين مسأله تاريخي است آه خدمت شما بگويم چرا با شما دشمني دارند و جاي تأسف است آه آسيكه خود را استاد 
 جنگ افشار وقتيكه به پاآستان مي آقاي رباني بعد از. الهيات مي گويد و به اين گونه مقابل مردم ما برخورد مي آنند

به . ببينيد اين باورهاي غير اسالمي سر از آجا درمي آورد. رود، با قاضي احمدحسين اين مسأله را مطرح مي آند
شما را مي گويند، چرا جاني است؟ در حاليكه از . قاضي احمدحسين مي گويد آه اين مردم بسيار مردم جاني است

مي گويد اين ها از . م به آابل حاآم شده اند، هشت جنگ بر عليه شما انجام داده استروزيكه اينها به نام اسال
اين را جناب آقاي رباني براي قاضي .  سال پيش٧٠٠اوالدهاي چنگيزخان هستند آه در باميان جنگ آرده اند 

 شود و جنايت شان در دنيا بعد از قضيه افشار زمانيكه اشتباه شان در دنيا باال مي. احمدحسين در پاآستان مي گويد
آنگاه آقاي رباني َمَثل تاريخي مي زند آه شما مستحق اين . منعكس مي شود آه چقدر اينها بر سر ما جنايت آرده اند

  .جنايت و مستحق اين ظلم هستيد، چون اوالده چنگيزيد
 اين آدم بيسواد از تاريخ خبر اين آقاي رباني آه در مصر تحصيل آرده و در دانشگاه آابل الهيات درس مي داد، اول

ندارد آه شما بومي ترين مردم افغانستان هستيد، قبل از اينكه چنگيز در افغانستان حمله آند شما اينجا بوده ايد و شما 
اين آدم بيسواد اول آه از تاريخ بي خبر است و باز هم آنوقت ما از آقاي رباني . عليه چنگيز در باميان مقاومت آرديد

تو با .  مي آنيم، بر فرض اين باور تو راست بود، اينها اوالد چنگيز بود و چنگيز هم در باميان جنايت آردهباخواست
 سال بعد انتقام آن را از افشار و چنداول مي گيري و اين با آدام منطق ٧٠٠آدام منطق اسالمي و الهي حق داري آه 

دشمني دارند و چرا تمام فكرش اينست آه شما را از بين ؟ اينجاست آه چرا با شما !اسالمي و انساني سازگار است
لهذا ما در اين جا اشتباه آرده بوده . روي اين باور تاريخي شما را مي ُآشند. ببرد، چون اين باور تاريخي را دارند

اين . ب شديماما اين اشتباه را مرتك. عمل يك دسته اي را به نام يك قوم مي آشانديم و از اينها حمايت مي آرديم. ايم
  .مسأله بود آه در اينجا در رابطه با افشار اين باورها را روشن آرد آه در آينده گول اين باورها را نخوريم

اما مسأله امروز آه من حاضر شدم آه وقت شما را بگيرم آه در محضر شما جرأت آردم آه بيايم صحبت آنم و آن 
  .يك باور تاريخي ديگر هم بود آه اينجا فرق آرد

بعد . صد سال پيش از مردم ما خائني پيدا شد و عليه مردم ما دست به خيانت زد و مردم ما را به شكست مواجه آرد
و آن اينست آه اين خائنين .  باز اين تاريخ فاجعه تكرار شد ولي اينجا اين بار يك پيروزي نصيب شما شد١٠٠از 

من براي شما مردم تعهد سپرده ام آه از شما دفاع .  را گرفتيمشناسايي شدنند و اين خائنين را بحمدهللا اآثريت ايشان
الحمدهللا دراينجا حزب وحدت اسالمي موفق شد آه اين . و دست خيانت آاران را بگيرم. آنم و به شما خيانت نكنم

د از اثبات خائنين را شناسايي بكنند و اآثريت شان را دستگير بكنيم و چند تن از اين ها پرونده شان تكميل شده و بع
اين قضيه در تاريخ . جرم و اعتراف و طي مراحل شرعي حكم صادر شده امروز شما شاهد جزا دادن شان هستيد

گذشته نشده بود و آن آسانيكه براي ملت ما خيانت آرده آنها به دربار مزدور بود، جا داشت، روي رياست داشت و 
ين موفق به اين آار نشدند آه بعد باالي خون مردم ما و ناموس مردم ما را از بين برده بود، ولي بحمدهللا اين خائن
اينجا است آه همين براي شما اطمينان مي دهد آه هم اينها را . مردم ما معامله آند و مردم ما باز هم زير ظلم بماند

 . امروز در محضر شما حكم شان را صادر آرده به اين جا اعدام انقالبي مي آنيم
 

 .والسالم
 


