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 گفتارپیش

  

        های مَرويد که روندگان آن بسیارند. ازها ! از راهای انسان» 

 «ی از انجیلآیه»          «.اندبرويد که روندگان آن کمهايی راه

دقیقاً چیزی در حد قدم  ؛پرخطر، دشوار و گفتن، نوشتن و داوری درباره بزرگان کاریست ظریف

و  توانسوززیرا شناخت آنان به دلیل عمق و پیچیدگی ابعاد شخصیت شان،  زدن روی لبة شمشیر؛

به چشم  است مانند کرد. آنچه توان به کوه یخی که در اقیانوس شناورمردافکن است. بزرگان را می

در حالی که قسمت اعظم  ؛بزرگ است ةکوچکی از آن تود حجم ،نامیممی کوه یخآید و ما آن را می

 یبیرونی و پوسته ةالی ،بینیمکند. آنچه ما از بزرگان میدید ما در درون آب حرکت می دور از ،آن

ماند. بدین خاطر اغلب برای ما نامکشوف می انابعاد وجودی آنهاست؛ اما هسته و باطن شخصیت آن

 طلبد.هیم و بصیر میسخن گفتن از بزرگان، کار بزرگان است و انسان ف

سیاسی در میان  ةیک شخصیت و آن هم  چهر یهو ارزیابی کارنام یگر سو آنگاه که پای نقداز د

شود؛ زیرا از طرفی بر مبنای اصول اساسی نقد، فراروی نویسنده سبز می های تازهباشد، دشواری

ها ها و راستیکاستی ؛شودواقع می منتقد بینزرّه زیرهمزمان  ،نقاط مثبت و منفی شخصیت سوژه

و  ههای مؤثر به دلیل برخورداری از جاذبگیرد؛ و از طرف دیگر، چهرهیکجا مورد  ارزیابی قرار می

چاک و سرسختی دارند. بدیهی است که برشمردن نقاط دوستداران و مخالفان سینهمند، نیرو ةدافع

ها خوش نیاید و طوماری از اتهام و مثبت به مذاق مخالفان و نقاط منفی به مذاق دوستداران آن

 دشنام نثار نویسنده نمایند.

به شکل حاد و گسترده وجود دارد.  ، هر دو دشواریوژة مورد نظر ما در این نوشتاردر خصوص س

استاد مزاری هستند که او را خالصة همة  بستةو دلباختة چشم چاکگروهی چنان عاشق سینه

اد نسبت به او را انتق نند. طبعاً اینان هر گونهدامی هدای افغانستانسید الشها و ها، تجسم ارزشخوبی

 و ناسازگار یک عنصر او را به عنوان . گروه دیگرکنندتلقی میو عبور از خط قرمز  یدر ردیف کفرگوی

سوی نابودی سوق داد. بدیهی است ه شیعه را ب ةشناسند که خود، حزب وحدت و جامعمی طلبجنگ

انسان  نهایت،ور سازد. در اط مثبت استاد مزاری، آتش خشم این حضرات را شعلهکه بر شمردن نق

کند یا مصلحت را قربانی حقیقت؟ به احترام جمعی از  مصلحت را فدای حقیقتکه ماند متحیر می
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تواند بسیاری را که بخشی از تاریخ معاصر ماست و می مخالفان یک شخصیت، حقایق شیفتگان و یا

 دهد. رابر چشمان تیزبین مردم قرارمدارا در ببی پرده وه باشد، نادیده بگیرد یا بیچراغ راه آیند

تواند وجود داشته ها، دالیل چندی برای ضرورت طرح چنین مسائلی میبا همة این دشواریاما 

 :سازترازو را به سود طرح و ضرر سکوت و مدارا سنگین می یباشد که کفه

که در جوامع انسانی  کنیممی ، مالحظهبشر طفولیت ةهای تاریخ و دوربا سفری به دور دست ـ7   

 ند یاآدمخوار دیوسفید؛ یا  اند و یا سفیدِسیاه یا سیاهِ نرشد نیافته و فاقد دانش و معرفت، قهرمانا

نقاط مثبت و منفی، ضعف  و مرکب از های دور آدم معتدلمحبوب. در میان قهرمانان درگذشته فرشتة

 .توان یافتیو قوت نم

 هبشری هر چه به سر منزل معرفت و عقالنیت نزدیک شده، به همان میزان ب ةاما کاروان جامع    

بیند؛ نمی   قهرمانان را یکسره سیاه و یا یکسره سفید  ،است. در این مرحله متمایل شدهنگری واقع

پردازند.آنان را به داوری می اعمال و رفتار آنها ةتراشی درباریکسونگری و قهرمان زبلکه به دور ا

شناسی اساس کار شخصیت  گونه که دوست دارند باشند.نه آن ،بینندمی اند و هستند،آنگونه که بوده

 .سازیتراشی و قهرماناست نه شخصیت

کنند؛ ولی در شان به نحو شایسته تجلیل میهای ملیبر این اساس در جوامع پیشرفته از چهره     

دهند. در قاط ضعف و اشتباهات آنها را نیز با دقت موشکافانه مورد کاوش قرار میعین زمان، ن

ترین کوچک نویسند؛ در عین حال ازنامة چهل و چند جلدی میزندگی «چرچیل»انگلستان برای 

در آمریکا هم  ابراهام لینکلندر فرانسه و جرج واشنگتن و  ژنرال دو گلگذرند. نمی اشتباه او نیز

 . ... و همینطور

برخورد با قهرمانان در همین  ةمانده در خصوص شیوپیشرفته و پس ةاین مرز میان یک جامع بنابر

     ها حقایق به معرفی و داوری شخصیت یپایهکند که در جوامع رشدیافته بر نکته تبارز پیدا می

 تراشی.بت سازی ورمانهنیشینند؛ اما در جوامع رشد نیافته بر اساس قمی

در مواجه با استاد مزاری، جامعة هزارة افغانستان به دو قطب کامالً مخالف تقسیم شده است؛ تا  ـ1

دانند. هنگامی که خبر دانستند و میآنجا که گروهی او را محارب، مفسد فی االرض و مهدورالدم می

ضی سران این را از رادیوها شنیدند، چندان متأثر نشدند. بعد از مرگش نیز وقتی از بع وی اسارت
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 ترآن احمق بود و این از آن احمق»قطب پرسیده شد که مزاری بهتر بود یا خلیلی؟ در جواب گفتند: 

 «.است

 ةهای طالیی جامع، فرصتجویانهتندروانه و ستیزههای اینان معتقدند که مزاری با اتخاذ سیاست

ها را فدای د و تمام هست و بود آنشیعه را بر باد داد؛ این مردم را به سوی نابودی و تباهی سوق دا

 در باور این گروه نیز مزاری پدر بود؛ اما پدر  یک چوکی کلیدی نمود که هیچگاه به دست نیامد.

 های مرده و متروک را حیات دوباره بخشید. ها و عناصر شّر و فساد. مزاری این گروهچپی

   ها پدر این مردم و احیاگر هویت آن ها،هزاره قهرمان ملیدر مقابل، گروه دیگر او را پنجمین 

خواهی و ها، فریادگر وحدت ملی، سمبل حقدانند. به عقیده این گروه، او تجسم عینی ارزشمی

اند و گویند از هست. اینان برای او مرقد و بارگاه ساخته طلبی و سید الشهدای افغانستان بود وعدالت

 خاکش شفا خیزد. 

های متضاد و واحد ایجاد نموده و این چنین دیدگاه ةرا در متن جامعکسی که چنین شکاف عمیقی 

او را در ترازوی نقد قرار دهیم تا  یهانماید که عملکردمتناقضی را بر انگیخته است، ضروری می

  ملی و پدر  ةبه قبله است و کدام یکی رو به ترکستان. اگر واقعاً او اسطور معلوم گردد که کدام گروه رو

مفسد  بخوانند. اگر او یک قهرمان  و چرا گروهی از فرزندان، پدرشان را محارب ،بوده است هاهزاره

شفا بخواهند. از همه مهمتر، نسل  ساالرجنگچرا گروه دیگر از مرقد یک  ،جنگ داخلی بوده است

  دوم؟ جوان و آینده، با این پدیده چگونه معامله کنند؟ از پی گروه اول روند یا

ست که استاد مزاری سالیان دراز نیدار نظریه اول باشیم یا دوم، این حقیقت قابل انکار چه هواـ 7 

های پس از سال) خ معاصریترین فصل تاردر متن تحوالت سیاسی کشور حضور داشته و در حساس

ت محروم را در اختیار داشته است؛ پس او جایگاهی را در عنان سرنوشت یک ملیّ (پیروزی جهاد

او بخشی از تاریخ میهن ما و در  کارنامهسرزمین برای خود کمایی کرده است. سرگذشت و  تاریخ این

 جامعه و مردم ماست. سرنوشت رابطة تنگاتنگ با

  ویرانی ، ریشه در  و طالبان و تداوم جنگ ةرود مانند ظهور پدیدآنچه امروزه بر کشور ما می

تحوالت  گیرد؛ بلکه در بسترشکل نمی در خأل یهای پرکشاکش پس از پیروزی دارد. هیچ پدیدهسال

ی از فاجعه یابد. خاستگاه بخش عمدهپرورش می متأثر از زمانه و زمینة خود گذشته شکل گرفته،

در  های مؤثرهای پس از پیروزی بوده است که استاد مزاری در آن فراز یکی از طرففعلی، سال

 .ودب مناقشات و منازعات قومی ـ تنظیمی
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     آید و نماید تا آنچه را که مادر حوادث تلخ فعلی به حساب میبراین بسیار ضروری میبنا 

قرار  تجزیه و تحلیل بینِهبرای کشور و مردم بوده است، زیر زرّ ای کنونیسیه روزی ملی سازِزمینه

 یک ملت و کشور؛ هیچ کس حق ندارد حب وسرنوشت ای است مرتبط با . این موضوع مقولهدهیم

     شخصی و فردی  پوش حقیقت قرار دهد. مدارا و اغماض فقط در اموربغض شخصی خود را پرده

کند، هرگز قابل تواند روا باشد؛ اما آنچه به سرنوشت و مرگ و زندگی یک ملت ارتباط پیدا میمی

 اغماض و مدارا نیست.

نهفته است. آنگاه که  آموزی آندلیل دیگر بر ضرورت طرح چنین مباحثی در ویژگی عبرت ـ1  

، سنجشقرار گیرد و در پرتو این  نقدعملکردهای تاریخ سازان گذشته با وسواس و بدون مدارا، مورد 

امروز  مدعیانباعث خواهد شد که عمل خادم از خائن و سره از ناسره تشخیص داده شود، این 

 شان را جمع کنند.رهبری، دست وپای

هایی که از کیسه خلیفه دارند، هزاران پیرو دلیل حاتم بخشیهای مسلح به رهبران فعلی گروه 

زنند و هفت کرسی فلک را زیر پا ها زیر بیرق این رهبران سینه میآن ی«هننگی رسیدبه نان بی»

ای به پای فالن رهبر حزب بزنند. این حضرات جاللت مآب فکر نکنند که همگان گذارند تا بوسهمی

        کشند و اعمال شان را حماسه و معجزه سته برای آنها هورا میصورت چشم به برای همیشه ب

 نامند. می

شان بیاید و بدانند که هیاهو، هورا و این اقدام باعث خواهد شد که رهبران فعلی، حساب دست

شان را از اربابان خارجی بگیرند و به شکم زدن تا وقتی ادامه دارد که این رهبران مزد نوکریکف

ماند و روزی از ورای ابرها طلوع خواهد اما آنچه ماندگار  و پایدار می؛ شان سرازیر کنندداخلی نوکران

ن رهبری سرگرم طرّاری است، سرانجام روزی مشت پحقیقت است. اگر کسی زیر ردا و چ کرد، آفتاب

 طرّاران گشوده خواهد شد.

ت؟ طلحت الخیر، سیف ـ وقتی در جنگ جمل برای کسی شبه افتاد که آنسوی نبرد کیس 5

شناسی )ع( او را  به معانی حقیقت ارشاد کرد که هان! تو مرد را با حق می علیاالسالم و ام المؤمنین! 

 یا حق را با مرد؟ یعنی مرد را باید با حق محک زد، نه حق را با مرد.
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افراد وزن  در سرزمین ما کم نیستند کسانی که مصالح کشور و منافع مردم را با ترازوی احزاب و

ایم اشخاص و احزاب را بر مدار و معیار صالح مُلک و سرنوشت کنند. ما در این وجیزه کوشیدهمی

 خلق بسنجیم، نه برعکس.

 اید:از نویسندة مشهور اروپایی را شنیده« لباس پادشاه»ـ و سرانجام ... البد داستان معروف 1

اسرارآمزی برای پادشاه خواهد لباس  کهراه یافت و مدعی شد  سلطانبه دربار  خیاطِ شیّاد»

توانند آن را زاده نمیزاده قادر به دیدن آن هستند؛ اما اشخاص حرامدوخت که تنها افراد حالل

دید؛ ولی از بیم اینکه ببینند. روز معهود، لباس موعود را آورد و بر تن شاه پوشاند. پادشاه چیزی نمی

اط آفرین گفت و او را انعام نیکو بخشید. کمی بعد، ندیمان و مبادا حرامزاده محسوب شود، به هنر خی

زادگی، به به و چه چه گفتند و ی سلطان آمدند و باز از بیم رسوایی حرامدرباریان به دیدن جامه

هزاران احسنت نثار خیاط نمودند. روز دیگر وزرا و اُمرا آمدند و باز لب به تحسین خیاط و جامه 

ی شگفت س عجیب و جدید شاه در شهر پیچید و مردم خواهان دیدن جامهی لباگشودند. آوازه

 سلطان شدند تا خود را با آن محک بزنند.

پادشاه تقاضای مردم شهر را اجابت کرد و سوار بر موکب سلطانی، در حالی که همان لباس فاخر و 

لهله به ابراز نادر را به تن داشت، در میان جمعیت مشتاق حاضر شد. تماشاچیان با شور و ه

ی سلطان پرداختند و یکصدا، لباس پادشاه را برازندة مقام همایونی احساسات و تحسین جامه

ی پدر باال رفته بود تا ی حاضران، کودک خُردسالی که روی شانهدانستند. در میان همهمه و هلهله

ها ک فریاد، تما ورقپادشاه و لباسش را ببیند، ناگهان فریاد زد که شاه برهنه است ! با همین ی

 امیدوارم غالم حسین آزادی همان کودک روی دوش پدر باشد.!«. برگشت 

 غالم حسین آزادی 7711تابستان                                             
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(حزب وحدت تاکتیکو  استراتژیبررسی )



 

 

 راهبرد معقول و راهکار نامعقول

ی گسترده و مراتب مختلف دارد. منظور ما از ناست که معا یهایواژهدانشتراتژی از جمله واژه اس

ثابت نسبتاً هدف بلند مدت، »شود: کوتاه و گویا خالصه می ةکلمه مذکور در نوشتار حاضر در این جمل

ود از مقص .«دهدمی یک جامعه یا یک مجموعه را نشان که نقشة راه و بسترِ حرکتِ آیندة و نهایی

ثابت به  بلند مدت و است که برای رسیدن به آن هدف یها، راهکارها و ابزارهایشیوه»تاکتیک نیز 

 .«شودکار انداخته می

حزب وحدت از بدو تولد برای  بنیانگذارانگوئیم استراتژیی را که ، اینک میتوضیح فوق ر پایهب

 اصولی و برخاسته از متن واقعیات دراهبربستر حرکت این جریان، تدوین و ترسیم کرده بودند، 

مانند  .و .های برجسته حاز چهره ایتوسط عده 11بود. این استراتژی که در سال  جامعه و کشور

، ستون فقرات آن را این ه بودتدوین گردید ... آقایان زاهدی، حکیمی، رضایی سرپلی، محمد محقق و

های محروم از رهگذر قاق حقوق ملیتشکستن انحصار قومی گذشته و اح»داد: اصل تشکیل می

تالش در »نیز چنین آمده بود: « میثاق وحدت». به عالوه، در بند هفتم «هااتحاد و همسویی این ملیت

ها در پرتو ملیتی ... که تمامی اقشار، طوایف و جهت تأمین عدالت اجتماعی مبتنی بر حکومت اسالم

 «.دون تبعیض برخوردار گردندآن از همة حقوق سیاسی، مذهبی، مدنی و ... ب

 ـها رهااحقاق حقوق انسانی شیعیان و هز عبارت بود از حزب وحدت راهبردبر اساس این اصل، 

 ، برابری اجتماعیمبتنی بر عدالت سیاسی ایو برقراری مکانیزم ملی ـهای محروم تملیّ ةبلکه هم

از پیروزی جهاد و در فصل خواست پس نمی .و .و مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت خود. ح

و در  گرددر تکرا ی سیاسی گذشتهی اجتماعی و نظام ناعادالنهبار دیگر مناسبات ظالمانهآزادی 

سرزمین واحد و خانة مشترک، قومی در کسوت حاکم و امیر تبارز پیدا کند و اقوام دیگر به حیث 

 .و شهروندان درجه دو و سه فاقد هوّیت و شخصیت افراد

های جهاد از اش از پس سالهای مردم فاشیزم گزیدهمصمم بود که نگذارد تیره بختیین حزب ا

سر گرفته شود و قاطعانه پیمان بسته بود که یوغ بردگی و زنجیر غالمی را از دست و بازوی اقوام 

خواست همه اقوام ساکن کشور، برادر و محکوم بردارد؛ بدون آنکه به گردن دیگران اندازد؛ بلکه می

ریزی نظام سیاسی، حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت خود تشریک مساعی نمایند. دیگر پی رابر در ب

 .حاکم و محکوم، امیر و مامور، محروم و برخوردار در جامعه وجود نداشته باشد
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به منظور تحقق همین هدف آرمانی و حرکت در چهارچوب استراتژی فوق بود که حزب وحدت راه 

ی هادر پیش گرفت و هیأت خل کشور راسران اقوام محروم و فرماندهان دا مذاکره و مفاهمه با

حزب وحدت، ده هیأت را  7711و نزد آزادبیگ فرستاد. در سال  متعددی را به پنجشیر، تخار، شمال

ی هاژنرال، احمد شاه مسعودهای الزم را با نقاط مختلف اعزام داشت و هماهنگیبدین منظور به 

و دیگران به عمل آورد. در اثر همین رفت و آمدها، تفاهماتی به وجود آمد  بیگ آزاد، شورشی شمال

 و فروپاشی رژیم نجیب گردید. جبل السراجکه در نهایت منجر به سقوط مزار شریف، ائتالف 

و اصولی بود و هست.  ، جامعصحیح ، چارچوبحزب وحدت این هدف ثابت و آرمانی )استراتژی(

نمود. در می ی را ایجاباانتخاب چنین استراتژی ،انستاناخیر افغ ةدی تاریخی دو صهاواقعیت

، های انسانی بچرخدبرخی از مجموعهسال چرخ تاریخش بر محور نفی، طرد و انکار  151سرزمینی که 

ها خواهد بود که در فصل انقالب و فرصت طالیی پس از پیروزی، فریاد حق طبیعی این مجموعه

بنیادین خود را احقاق حقوق تضییع شده و احیای هویت انکار  نند و هدفی شان را فریاد کانسان

 شده خود قرار دهند.

در صحت، متانت و استحکام این استراتژی بحثی نیست. تمام سخن و کالم روی تاکتیکی است که 

 ژ، اختیار و اتخاذ کردهحزب وحدت پس از پیروزی جهاد برای دستیابی به این استراتژی و فتح این د

 بود. "تاکتیک جنگ، سر نیزه و مشت آهنین"بود و آن

 ی انتخاب اين تاکتیکهاپیش زمینه

اتخاذ چنین  ةر و زمین، بستدر درون حزب وحدت و در فضای عمومی کشور تحوالت چندی

ت و فعالً به صورت گذرا که در فصول آینده، بیشتر به آنها خواهیم پرداخ فراهم نمود را تاکتیکی

 م:کنیاشاره می

ترین مرجع به عنوان عالی حدتو زبشورای مرکزی ح، 7717پس از سقوط رژیم نجیب در سال 

ی مؤثر دیگر در بامیان ماندند و استاد مزاری همراه هاگیری این تشکیالت و بسیاری از چهرهتصمیم

دور ه ببا عدة دیگر عازم کابل شدند. پس از این جابجایی و جدایی، ایشان در غیاب شورای مرکزی و 

در از مرکزیت حزب، به عنوان دبیر کل و شخص اول حزب، جلودار قافله پراکنده حزب و هواداران آن 

 گردید.کابل 
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های مختلفی از طیف جنبش چپ که خارج از رژیم ، پس از سقوط کابل، حلقات و گروهاز دیگر سو

  گرا و قوم جاتن دستهگذشته و هم چنیرژیم  یاهملیشه و الیت داشتند، و نیز بقایاگذشته فع

 .و .ای شکل گرفت که با حدند و بدین ترتیب جریان و مجموعهاجتماع کر .و .خواه، زیر چتر حملیّت

 بامیان تفاوت بسیار داشت.

نیز  هاها و مجموعهحاکم بر کشور و کلیه تنظیم و گفتمان فکری ـاز جانب سوم، فضای سیاسی 

بی ی ایدئولوژیک و مذهها، جانشین گرایشتباریهای حساسیتها و دچار دگرگونی گردید و گرایش

 .شد

گیری و هم در استراتژی و هم در هسته رهبری و تصمیم .و .، حدر پرتو این تحوالت سه گانه

مزاری و گروهی از گردید. سکان کشتی حزب در اختیار استاد  نتاکتیک، دستخوش تحوالت بنیادی

سی در های اسابودند قرار گرفت. اینان دگرگونی از راه رسیدهکه اکثراً تازه  اشژهحواریون وی

ی محروم( هاملیت به وجود آوردند. بخشی از استراتژی حزب )همبستگی  .و .استراتژی و تاکتیک ح

دامان ارباب انحصار گرویدند. اتحاد اقوام محروم که  تدریج به را آرام آرام به فراموشی سپردند و به

سپرد.  تحاد و هم پیمانی با حزب اسالمیبه وجود آمده بود، جایش را به السراج اساس پیمان جبل ابر

( نیز تعدیل و ی محروم و به ویژه شیعیانهارکن دیگر از استراتژی حزب )اعاده حقوق و حیثیت ملیت

 ها گردید.هو احیاء هویت هزار سیاسی حقوق رازمحدود به اح

شده و محدود شده از استراتژی به همین بخش تحریف  از جانب دیگر، استاد مزاری برای دستیابی

گیری را برای حزب انتخاب نمود. تز حق قهریه ةگیری از مشت فوالدین و قوک بهرهتاکتی ،نیز حزب

استاد مزاری  ةتش در بلند ترین رواق معبد اندیشاز راه لوله تفنگ و گذشتن از دریای خون و میدان آ

 و یارانش قرار گرفت.

ناصواب، نسنجیده، به دور از واقعیت و خالف مصالح مردم و کشور  ن شیوه و تاکتیک کامالًاتخاذ ای

انه و جنگ طلبانه ما بود. تمام سخن و کالم ما در این فصل حول محور همین تاکتیک ستیزه جوی

ز درستی روشن و مشخص باشد و اه چرخد. برای آنکه خطوط و محورهای بحث باستاد مزاری می

نخست ببینیم  دهیم:می امهجداگانه اد بسترباشیم، سخن را در دو محور و گویی پرهیز کرده پراکنده

نه؟ دوم بر فرض ثبوت چنین استاد مزاری تاکتیک جنگ و تفنگ را انتخاب کرده بود یا  آیا واقعاً

 بود؟ ناصوابناروا و ، چرا اتخاذ این شیوه و ابزار، ادعایی
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 محور اول:

 تیک جنگ و تفنگ را انتخاب کرده بود؟آيا استاد مزاری تاک

 

استاد مزاری تاکتیک جنگ و  متأسفانه گوئیم: بلی!می و باورمندانه در پاسخ به این سئوال، قاطعانه

 ةرا در سای منزلت حزب و مردمگیری از راه لوله تفنگ را انتخاب کرده بود. او سعادت، هوّیت و تز حق

برای رسیدن به ساحل هدف باید از دریای خون و روی تل اجساد دید و بر این پندار بود که تفنگ می

 گذشت.

برای دستیابی به یک آرمان اجتماعی و تغییر و تعیین سرنوشت یک اقلیت قومی و مذهبی محروم 

 سیاسی، خرد و تدبیرهای بسیاری مانند ساله، ابزارها و اهرم 151و محکوم و نیز تغییر بستر تاریخ 

... از  ها، پشتوانه جهانی وتفاهم و مدارا، درایت و دوراندیشی، انسجام توده زنی،چانه و گفتگو

ضروریات کار است. از میان این همه ابزارهای متنوع، استاد مزاری فقط به راهکار نظامی و قدرت نیزه 

داد و تفنگ را با توپ. برای رفع ریزترین و برچه می اندیشید. او سلّی را با مشت آهنین پاسخ می

تهاجم بهره  ةساخت و بجای تفاهم، از حرباصطکاک و تصادم، منطق تضاد و ستیز را وارد میدان می

هی را که با پنداشت و گرِمنازعات، نوعی زبونی می مناقشات و گرفت. منطق، گفتگو و مدارا را درمی

شی و شیوه پنداشت که با این ممی گشود. اودست و زبان قابل گشودن بود، با دندان و خنجر می

و خود نیز به عنوان  بخشدخود، عزت و اعتماد به نفس می ةقهرآمیز، به قوم تحقیرشده و یخن کند

 .شودها مبدل میطلب، به ستارة تاریخ هزارهخواه و عدالتحقیک چهره 

   کند که با توجه به می در حالی که منطق سیاسی، درایت ودوراندیشی یک پیشوا ایجاب

ها و تنگناهای مختلف که هر کدام، موقف متناسب و درخور خود را می طلبد، صتها، فرموقعیت

رفتار و سلوک سیاسی منطبق با آن موقعیت و شرایط اتخاذ نماید. اصوالً در نظر داشت مصالح و 

 ةدر حوزه سیاست، اصل مورد پذیرش همة عقالست. مطالع مقتضیات زمان در همه امور مخصوصاً

، صلح حدیبیهنی ما و مواضع سیاسی آنان مانند مصلحت اندیشی پیامبر )ص( در زندگی پیشوایان دی

)ع( همه مبین و  مون توسط امام رضاأم پذیرش ولیعهدی)ع( با معاویه و  امام حسن مجتبی صلحو 

مؤید این حقیقت است. در سیاست رایج در دنیای معاصر نیز اگر بگوییم جوهره و شالوده سیاست را 
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ایم. اما استاد مزاری تنها به جنگ و دهد، هرگز گزافه نگفتههمین اصل تشکیل می در زمان حاضر

 اندیشید و به ابزار دپلماسی، دیالوگ، مفاهمه و مدارا اعتقادی نداشت.پاسخ کوبنده می

این مدعاست که او  سراسر دوران اقامت استاد مزاری در کابل، شاهد روشن و گواه صادق بر

را برای دستیابی به اهداف خود برگزیده بود. او زمانی که پس از پیروزی تاکتیک جنگ و ستیز 

هایش برای مردم غرب کابل، تفنگش را روی دست بلند مجاهدین وارد کابل شد، در یکی از سخنرانی

و تا آخرین «. گذارم مگر اینکه حق شما را بگیرمای مردم! این تفنگ را به زمین نمی»کرد و گفت: 

بر همین شیوه مشی کرد و جز با زبان توپ و تانک با زبان دیگر سخن نگفت. نه با  لحظه حیات هم

دوستان مروت کرد و نه با دشمنان مدارا. صلح و صالح مردم و کشور را هرگز در نظر نگرفت. تا 

 توانست، دشمنی آفرید و بذر خصومت پاشید.

 در دو سال و هشت ماه بار جنگ 72

ای بود که استاد مزاری در دوران کوتاه اقامت جویانهطلبانه و ستیزهچنین تاکتیک جنگ بنیانبر 

خونین با  زورآزماییبار وارد  11( 7717تا حوت  7717از جوزای  سال و هشت ماه دوخود در کابل )

رقیب جنگ داخلی گردید. این مطلب با صراحت تمام و به عنوان های مختلف شد و رکورددار بیطرف

های رهروان او مانند استاد خلیلی و استاد ها و پیامسخنرانی شاهکار بزرگ در ند افتخار و یک س

آقای  1دانست.مورد می 11ها را اما خود استاد مزاری تعداد این زورآزمایی 7محقق منعکس است.

 داند:جنگ و درگیری می 11داکتر سید عسکر موسوی، این رقم را 

درگیری  11( غرب کابل صحنة 7717)حوت  7335رس ( تا ما7717)ثور  7331حد فاصل ماه مه »

ترین میدان جنگ در کشور تبدیل بزرگتیب، این قسمت از پایتخت به ین ترقرار گرفت. بد

 7«.گردید

                                                                 
در بامیان،  15قق به مناسبت جشن هفتمین سالگرد تاسیس حزب وحدت در سال ( برای نمونه به پیام محمد مح 7

 هفته نامه وحدت، مجله حبل اهلل و نشریات دیگر چاپ شده است. 711مراجعه کنیدکه در شماره 

 .717ـ 713، مرکز فرهنگی نویسندگان )قم(، صص  7711های استاد مزاری، ( احیای هویت، مجموعة سخنرانی 1

، مؤسسه فرهنگی سیمرغ )تهران(، 7713های افغانستان، سید عسکر موسوی، ترجمة اسد اهلل شفائی، ( هزاره 7

151. 
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 مباهات به جنگ و خونريزی 

جنگیده  ی موجود در کشورهاها و قوتجریان یکرد که با همهخود استاد مزاری نیز مباهات می

 اند:ر و هرات تا بدخشان، علیه او بسیج شده اند؛ ولی مرده پس بردهاست و از قندها

در جنگ اول، دوم، سوم تا چهارم جریانی در افغانستان وجود نداشت که با ما و شما جنگ »

نکرده باشد. سنگرهای ما و شما هم در همین غرب کابل، خانه به خانه بود؛ ولی وقتی شما 

همه این مناطق پاک شد. دشمنان از قندهار از هرات از تخار  خواستید، خدا شما را یاری کرد و

  7.«... از بدخشان از هلمند از همه جا که بر علیه ما لشکر کشیده و آمدند، مرده پس بردند

های داخلی ترین جنگ در تاریخ جنگنمود که شدیدباری ! خود او با کمال افتخار اظهار می

و این شاهکار و افتخار در پرونده او ثبت است. در یک گفتگوی  ور کرده استافغانستان را او شعله

پرسد: به نظر شما جنگ مطبوعاتی وقتی خبرنگار نشریه حرم )چاپ مزار شریف( از استاد مزاری می

های داخلی افغانستان نبود؟ استاد حکمتیار[ شدیدترین جنگ در جنگـ اخیر ]کودتای دوستم 

  گوید:مزاری می

 گذشته ماه بیست طول در افغانستان در که شدیدی جنگ که هستیم عقیده این رب هم هنوز ما»

. کشید طول جنگ این روز 71 و بود[ 11 فرقه و وحدت حزب میان] داراالمان جنگ آمد، بوجود

 آقای خود را ثقیله مرمی هزار بیست و هست و بوده افغانستان در جنگ ترینشدید[ آن] او

 1.«...زدیم وحدت حزب منطقه در که کرده اعتراف مسعود

جنگ و  و منطق بود. بر مبنای همین تاکتیک . در کابلو .ح یجویانهستیزه باری! سخن از تاکتیک

و  وثر و مقتدر وارد منازعههای متنها حزبی بود که در کابل با اکثر احزاب و مجموعه .و .تفنگ، ح

-در میدان شهر گرفته تا جنگ .و اتحاد ا .دم پیروزی با حزب اگردید. از درگیری در سپیده مخاصمه

و  .و .و طالبان، ح .و .من، حمؤژنرال  هفتاد یهو فرق .و .اتحاد، حو دار وحدت دار و دنبالههای دامنه

و  .و .حزب اسالمی. سرانجام هم ح قوماندان شفیع و قوماندان زرداد از ةهای پراکندحرکت، جنگ

خود کشید و  یها خسته و ذله ساخت، اینبار جنگ را به خاناستاد مزاری، وقتی همة بیگانگان ر
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های خود خود تمرین کرد و علیه هم حزبی یتیراندازی را در صفوف نیروهای خود و در درون خانه

 نیز از توپ و تانک بهره گرفت.

   انتخاب تاکتیک جنگ و سیاست این اجمال مطلب؛ اما برای بررسی تفصیلی این موضوع )

های استاد مزاری و حزب ها و جنگیانه( الزم است مروری داشته باشیم بر موضع گیریجوستیزه

 وحدت در کابل:

 موقف استاد مزاری در برابر دولت موقت مجددی                   

ترین دولتی بود که پس از پیروزی مجاهدین ترین و مقبولاهلل مجددی جامع تدولت موقت صبغ

های جهادی در این دولت، شامل و سهیم بودند. تنها حزب جهادیی که در متنظی ةروی کار آمد. هم

ها تالش .و .برخی از مسئوالن مصلح و دلسوز حاین ترکیب حضور نداشت، حزب وحدت بود. از جانب 

زیر  نیز .و .عبوری به امضاء رسید تا ح با رئیس دولت همای هایی صورت گرفت و توافقنامهو رایزنی

نیز بسیار  جنگ داخلی و احیاناً جنگ مذهبی فراهم نگردد. مجددی ةجای بگیرد و زمیناین پوستین 

. در راستای گردد ترهای حکومتش وسیعهم به دولت موقت بپیوندد تا پایه  .و .مشتاق بود که ح

است دولت ها، مجددی به عنوان ممثّل دولت اسالمی، فیصلة شورای جهادی و ابالغیة ریهمین تالش

 ارسال نمود و از آن حزب خواست که وزرا و نمایندگان خود را معرفی کند: ز به آدرس حزب و.را نی

 بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 دولت اسالمی افغانستان

 7717/ 7/ 73/ مورخ   117شماره : 

 به حزب وحدت اسالمی افغانستان:

قاطع اعضای شورای  نظر به مفاهمة نمایندگان شورای جهادی با شما و براساس فیصلة اکثریت

 جهادی، بر نکات ذیل توافق به عمل آمده است:

اعالن گردیده بود با تشکیالت جدید به به نام وزارت امنیت ملی   ( وزارت امنیت دولتی که قبال7ً

 تشکیل شود و یک تن از اعضای حزب وحدت به حیث سرپرست آن وزارت تعیین گردد.

 و وزارت دیگر نیز از اعضای حزب وحدت تعیین گردد.( غیر از وزارت امنیت ملی، سرپرست د1
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( هشت نفر از اعضای حزب وحدت اسالمی افغانستان به حیث عضو شورای جهادی شامل آن 7

 شورا گردد.

 ( یک نفر از رهبران حزب وحدت به عضویت شورای قیادی شامل گردد.1

به مراجع تعیین شده موضوع غرض آگاهی شما نگاشته شد تا در مورد معرفی اعضای آن حزب 

 اقدام الزم بفرمایید.

 7.«حضرت صبغت اهلل مجددی ممثّل دولت اسالمی افغانستان

، اعضای شورای جهادی و اندیش ح. و.های مسئوالن مصلح و دورتالش یهمهرغم علی اما

به  ة الحاق ح. و.استاد مزاری هرگز حاضر نشد که پای توافقنام مسئوالن دولت موقت مجاهدین،

و صبر کنید  آرامش قبل از طوفان استرا امضاء کند و اصرار داشت که این آرامش،  ولت موقتد

شود. در این رابطه به خاطرات یکی از اعضای شورای مرکزی حزب وحدت که آن جنگ شروع می

 شاهد عینی صحنه بوده است، توجه کنید: زمان در کابل و

 : حدتو حزب مرکزی شورای اعضای از يکی گواهی ـ الف

گذشت، مردم انتظار داشتند معلوم شود که حزب وحدت در دولت چه هر لحظه که می... »

کرد تا موقعیت حزب موقعیتی دارد. حرکت اسالمی شامل دولت شده بود. آقای زاهدی تالش می

کم کم شنیده شد که توافقاتی ـ میان حزب وحدت و دولت  ... و جایگاه آن مشخص شود

ـ حاصل شده است. این توافق نظر به اهمیتی که داشت، باید به امضاء شخص اول حزب  مجددی 

 رسید.می

اهلل آشکار نشد که به کجا  تها سپری شد اما توافق حزب وحدت با دولت صبغکم کم فرصت

اهلل مدت محدودی داشت  ترسیده است. علی رغم انتظار مردم و کمی فرصت ـ زیرا دولت صبغ

شد. فقط یک کمیسیون برای این [ صحبت از مذاکرات سیاسی نمیـ در جلسات ]شورای مرکزی

شد. سرانجام آقای زاهدی در کار انتخاب شده بود؛ اما نتیجه به جلسات گزارش داده نمی

من  کرد. کسی گفت ایشان قهر کرده. به دیدنش رفتم. ایشان گفتند: برادر!جلسات شرکت نمی

ما مذاکرات سیاسی را بجای مطلوبی رسانده بودیم، قرار . گفتم چرا؟ گفت: از آقای مزاری ناراحتم

بود چهار وزارت، یک معاونت ریاست جمهوری، سه معاونت وزارت، سه سفارت و چند ریاست از 
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    کند و امضاء جمله وزارت امنیت ملی ]به حزب وحدت داده شود[ اما آقای مزاری تعلل می

ست این فرصت دیگر دست ندهد. ایشان ]زاهدی[ گذرد. ممکن ااهلل هم می تکند. وقت صبغنمی

شاید علت این باشد چون این موافقت نامه توسط ما حاصل شده است، لهذا ایشان  گفت:می

 .اندازد تا به نام خود ختم کند، لهذا من ناراحتمتاخیر می

کنید؟ ایشان گفتند: شما مطرح کنید. در جلسه فردای بنده گفتم: چرا در جلسه مطرح نمی

شورای مرکزی این موضوع پرسیده شد که مذاکرات سیاسی به کجا رسیده است و ضمناً گوشزد 

شد که قرار مسموع به نتایج مطلوبی هم رسیده است و باید در امضاء و اعالن آن تاخیر نشود. 

آری! اما اینجور که شما خوش باور هستید نیست. این آرامش، »آقای مزاری به ناچار گفت: 

؟ اگر چند نفر را معرفی کنم شاید از طوفان است. بعالوه من کی را وزیر معرفی کنمآرامش قبل 

خواهد و کسی شایستگی الزم را ندارد، باید فرد سر این مسأله اختالف کنید. بعالوه، تخصص می

اعضاء اصرار داشتند که ما ]در مورد انتخاب افراد[  ةاین در حالی بود که بقی .«کارکرده باشد

اند، هستیم. از طرف دبیر شدهنداریم و ضمناً هر یک به اندازه احزاب پاکستان که وزیر و مخالفت 

ایشان تعلل و از طرف اعضای شورای مرکزی استدالل بود و اصرار. سرانجام ایشان سخنی گفتند 

ما که می بینیم شما برای یک مقام فالن »که مناسب شأن ایشان، جلسه و اعضاء نبود. او گفت: 

ند، آقای عرفانی از یکاولنگ در حالی که همه اعضاء در بهت و حیرت فرو رفته بود .«هیددمی

 7«.شوید ...می حاجی آقا شما از حد ترخص خارج »گفت: 

 : ب( گواهی مرد شماره دوی حزب وحدت

ها و خاطرات آقای محقق دایمردی هایش، مضمون گفتهخود آقای زاهدی نیز در یکی از سخنرانی

 کند:می د کرده و ماجرا را اینگونه روایت را تایی

 کابل وارد مزاری آقای که بودیم رسیده توافق به وزارت گرفتن برای مجددی آقای دولت با ما»

 آتمه برو: »گفت تمسخر و تکبر با کردیم، مطرح ایشان با را توافق این اینکه مجرد به و شد

  ما گفتمی فقط او و!« نداره مزه نشوه، رفتهگ تفنگ لوله از و جنگ و زور با که حق من[ ]بابای

 1.«نبود موجود طرحی هیچ زدن از بعد اما و زنیممی

                                                                 
 ( خاطرات چاپ نشده آقای محقق دایمردادی عضو شورای مرکزی حزب وحدت از حوادث بعد از پیروزی. 7

 ، به نقل از سخنرانی آقای زاهدی.71و  13( مجله فجر امید، ارگان حرکت اسالمی، ش  1
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ترین سخنی است که کند، صادقانهمزاری نقل میاستاد کالمی را که آقای زاهدی در اینجا از زبان 

این تکه را فصل پرده بیان کرده است. باید او بر زبان رانده است و نیت واقعی و باطنی خود را بی

الخطاب سخنان، شاه بیت غزل و ترجمان دل استاد مزاری نامید. ایشان گر چه پیوسته شعار حق و 

؛ اما بیش از آنکه طالب حق باشد، عاشق جنگ بود. اگر بدون بلوا و دادسر میها را حقوق هزاره

. او بر این پندار بود که شتبرایش مزه ندادادند، هرگز خونریزی، تمام مناصب حکومتی را هم به او می

پدر »و « تاریخی ةاسطور»، «قهرمان ملی»ها، خود را بحیث ها و به پا کردن هنگامهبا خلق حماسه

ناپذیر، به ستاره تاریخ این قوم تبدیل حق خواه و سازش ةتثبیت نماید و به عنوان یک چهر« هزاره

 گردد.

ی حزب وحدت و کابل( نیز به موقف ناسازگارانه ها درآقای زاهدی در اثر دیگر خود )نبرد هزاره

 کند:رئیس شورای مرکزی آن در برابر دولت موقت اشاره می

 حضور به توجه با و کرده آن با مخالفت به اقدام موقت دولت تشکیل آغاز از[ وحدت] حزب این»

 دولت اداری و امنیتی هایطرح تمامی شدن عملی مانع کابل، شهر در آن نیروهای گستردة

 این مرکزی شورای یرئیسه هیأت صدر مزاری آقای عالوه، بر. شودمی کابل شهر در موقت

 اندکاران دست برای که نمایدمی برخورد تهدیدآمیزی صورت به موقت دولت سران با حزب،

 7«.است ناگوار بسیار

 ج ـ روايت استاد مزاری از ماجرا :

برابر دولت عبوری مجددی، یک روایت و تحلیل در خصوص موقف ناسازگارانه استاد مزاری در 

و شاهدان عینی حوادث کابل  .و .گیری حهمان است که از خاطرات و اظهارات دو تن از ارکان تصمیم

معطوف به  و دولت مجددی را .و .د مزاری، دلیل عدم توافق حبرای شما روایت کردیم. اما خود استا

 گوید:چنین می داند وحرکت اسالمی می وکارشکنی اتحاد 

 شورای در نفر هشت به. کند مذاکره ما با که کرد تعیین ت هیأ قیادی شورای از مجددی آقای»

 محض به[. امنیت وزارت] کلیدی وزارتخانه یک و وزارتخانه دو به کردیم، موافقت جهادی

 1. «ردک حمله ما بر سیاف آقای که بود نشده اعالم بیرون در هنوز تا مسأله این روی موافقت
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باشد؛ است که نیازمند سند یا برهان می ستاد مزاری صرفاً یک ادعا و فرافگنی محضاین سخن ا

یدی را چه خطر یا تهد که توافق دولت مجددی با ح. و. انداما ایشان و پیروانش هیچگاه توضیح نداده

ش خونباری را بر ورنامة مذکور، یساخت که آن حزب به محض امضای توافقمی منطقاً متوجة اتحاد

لت دارای موضع و موقعیت مشابه نسبت به دو ر حالی که وحدت و اتحادآغاز نماید؟ د مواضع ح. و.

 جددی معترض بود و هم اتحاد. پیوستن ح. و.به ترکیب دولت عبوری م مجددی بودند؛ یعنی هم ح. و.

گ ض امضای توافق، جنبه دولت مذکور چه زیان و خسرانی برای حزب اتحاد در پی داشت که به مح

 آغاز کند؟ تمام عیار را علیه ح. و.

 گوید:در مورد کارشکنی مسئوالن حرکت اسالمی نیز چنین می

 رادیو از[ مجددی دولت و وحدت حزب میان] توافق این کرد، پیدا خاتمه اول جنگ آنکه از بعد»

 آقای جلسه این در. شد دایر قیادی شورای چهلستون در بالفاصله. شد اعالم سی .بی .بی

 عضویت.. . شد منحل که بود همان و شود منحل باید امنیت وزارت که کرد پیشنهاد محسنی

 به شما اگر که برخاست جلسه از جاوید آقای پذیرفتند، جهادی شورای در که را نفر هشت

 7.«... نیستیم شما کنار در دیگر ما دهیدمی امتیاز قدر این وحدت

ست که نیازمند سند یا برهان به منظور فرار از مسئولیت ا و فرافکنی ادعااین سخن نیز صرفاً یک 

 باشد.می

 جنگ با اتحاد اسالمی

شهر هنور نخشکیده بود و موضوع اشتراک حزب وحدت که خون قربانیان جنگ میدان در حالی

 ز پس از ورودرو 71) 7717جوزای  75؛ در چنان الینحل باقی مانده بوددر دولت مجددی هم

های جنگ میان حزب وحدت و حزب اتحاد اسالمی زبانه کشید و در اندک زمانی به شعله (مجاهدین

یک دستگاه موتور  1جوزا( 71یک روز قبل )ها مبدل گردید. ها و هزارهجنگ تمام عیار میان پشتون

ل ح. و. همراه با یک محافظ بود، در منطقة تحت کنتر شورای مرکزیکه حامل سه تن از اعضای 

در مجاورت سیلو، مورد حمله قرار گرفت و هر چهار سرنشین آن در دم جان باختند.  شورای نظار

علوم نیروهای ش. ن. که این حادثه در محدودة امنیتی آنها رخ داده بود، به قرارگاه مرکزی ح. و. در 

                                                                 
 .711های استاد مزاری ، ص (  احیاء هویت، مجموعة سخنرانی 7

 اند.ها، زمان این رویداد تروریستی را یازدة جوزا ذکر کرده( بسیاری از گزارش 1
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وط به گروه ها مربو تروریست اطالع دادند که چهار نفر شما در نزدیک سیلو ترور شده اجتماعی

 اند.اتحاد اسالمی بوده

اتحاد در غرب کابل، پدید آمد و فردای  و حرکت با به دنبال این حادثه، تنش میان نیروهای وحدت

را مسئول این  شت. ح. و. در ابتدا، اتحادآغاز گ هم جوزا( جنگ میان نیروهای دو طرفآنروز )پانزد

دار میان دو جریان شکل گرفت. بعدها، آنگاه امنههای خونین و دترور دانست و به همین دلیل، جنگ

درگیر  نهایت هم خود با نیروهای ح. و.، جانب اتحاد را گرفت و در نظار به طور مستقیم که شورای

ت سال پس از آن شد، اینبار مسئوالن ح. و. شورای نظار را مسئول آن حادثه دانستند. حدود بیس

 تی را در مورد عامالن آن حادثة تروریستی مطرح نمود:دولت آبادی، ایدة بدیع و شگف رویداد،

 بعدها ولی شد؛ داده نسبت سیاف نیروهای به[ جوزا 71 در. و. ح عضو چهار قتل] حمله این»

 با که بوده اسالمی حرکت برجستة قوماندانان از یکی انوری حسین سید آن طراح که شد روشن

 هم چنین که سازند درگیر هم با را هاافغان و اههزاره تا بود شده انجام مسعود آمر هماهنگی

 7«.شد

شود که به تصدیق و اذعان سران وحدت و حرکت )از جمله این ادعای بدیع در حالی مطرح می

ها حالت مذهبی داشت و تمام شیعیان نخستِ وحدت و اتحاد، درگیری استاد مزاری(، در سه جنگ

سهم فعال داشتند. چنانکه در فصول  هاجنگ ( در آن. ا.مله انوری و دیگر قوماندانان حکابل )از ج

؛ از جمله های خود به این نکته اشاره کرده استآتی خواهد آمد، استاد مزاری به کرّات در سخنرانی

 در این سخن صریح و واضح:

هم  ،ها در کنار وحدت بوده، زیرا مناطق مسکونی مردمنیروهای حرکت اسالمی در همه جنگ»

شود حزب وحدت اسالمی است و هم مربوط به حرکت اسالمی، وقتی جنگ شروع میمربوط به 

 1.«کنندمی از خود دفاع  آنها طبعاً

اولین  در کابل، ضمن تشریح چگونگی بروز تاد زاهدی مرد شماره دوی ح. و.از جانب دیگر، اس

 کند:جنگ اتحاد و وحدت، از نقش نیروهای حرکت اینگونه یاد می

                                                                 
، منتشره 15، ص 7731/ 11/71های افغانستان، بصیر احمد دولت آبادی، ین تالش در تاریخ هزاره( مزاری ماندگارتر7

 /http://republicofsilence.org/fa-AF/article/1715در:     

 ، مصاحبه استاد مزاری با بی. بی. سی و فرانس پرس.111( فریاد عدالت، ص  1
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شنبه ]شانزدهم جوزا[ جنگ شدیدی بین نیروهای حرکت اسالمی و حزب وحدت  در روز چهار»

شود شروع می« چنداول»اسالمی از یک سو و نیروهای اتحاد اسالمی از جانب دیگر در منطقه 

....»7 

مجاهد مردان از » و شورای نظار، باطعن و توبیخدومین جنگ میان وحدت با اتحاد  وی در تشریح

 داند:می آغازگر آنرا« سالمیجان گذشتة حرکت ا

 درگیری به تبدیل تشنج اینکه تا گرفت؛می خود به تریگسترده و جدید ابعاد لحظه هر تشنج»

 حرکت گذشته جان از مردان مجاهد و! نظار شورای برکف جان رزمندگان بین در جنگ و شد

 ادامه فوق گروه دو بین در سه کارته منطقه در جنگ! گردید شروع سه کارته منطقة در! اسالمی

 اسالمی وحدت حزب مربوطین از نفر یک شدن زخمی اب و شد ترگسترده   آن دامنة و یافت

 1«.شد ... کشانده هایدرگیر به نیز وحدت حزب پای نظار، شورای افراد توسط

های کابل، اسالمی را در جنگ حرکتدر جای دیگر از اثر خود، نقش نیروها و قوماندانان  نامبرده

 دهد:اینگونه مورد اشاره قرار می

های گروهی تا جایی قوی و نیرومند بود که سید توجه به منافع ملی و نادیده گرفتن محدودیت»

های پرآوازة حرکت اسالمی مجبور شد رسماً وارد جنگ شود و حسین انوری یکی از قوماندان

دستور رهبری و تمایالت  های حرکت اسالمی بر خالفداکتر شاه جان یکی دیگر از قوماندان

     ، لب به سخن گشوده، باطنی خویش در محضر احمد شاه مسعود و احمد شاه معاون سیاف

توانم در رابطه با مسائلی که به شیعه و هزاره گوید: بلی من شیعه هستم، هزاره هستم و نمیمی

حرکت اسالمی به عنوان تفاوت بمانم. بعد از این ماجراها بود که فرماندهان شود، بیمربوط می

            ها رسماً امضا نامههای آتش بس و صلحنامههای دیگر جنگ، در پای قطعیکی از طرف

 7«.کردندمی

دادند که چرا و به چه دلیل، های فوق، ایکاش محترم دولت آبادی توضیح میبا توجه به واقعیت

های جنگی را روشن سازد که خود و شعلهبا ترور سه عضو ارشد ح. و. به دستور مسعود، انوری 

خود را زیر بمب و موشک های خود و مردم نیروهایش بیش از دیگران هیزم آن جنگ شوند و خانه

                                                                 
 .1ها در کابل، پیشین، ص ( نبرد هزاره 7

 ، پیشین.51ها در کابل، ص نبرد هزاره ( 1

 .71( همان، ص  7
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ها بود، چرا خود و ها و پشتوناگر انوری طراح آن ترور به قصد ایجاد جنگ میان هزاره قرار دهد؟

جنون  رد آن جنگ شدند؟ انوری مگر بهوا هاشتونها و بر ضد پنه در دفاع از هزارهنیروهایش فعاال

را به قتل برساند  سعود، اعضای شورای مرکزب ح. و.م خود به دستورمبتال گشته بود که از یک طرف 

ها و و سپس خود و نیروهای جان برکفش، وارد جنگ خونین با شورای نظار به قصد دفاع از هزاره

 کرون یا اولی االبصار!شیعیان گردد! لعلکم تعقلون و لعلکم تتف

نظر شگفت دولت آبادی، نویسندة دیگری از همان جریان ما خوشبختانه یک سال پس از اظهارا

ی تروریستی و نخستین جنگ وحدت و اتحاد را برمال )معلم عزیز رویش(، رازهای بدیعی از آن حادثه

در آن رویداد تروریستی، سازد و هم انگشت اتهام را خت که هم ادعای دولت آبادی را باطل میسا

 کند.های داخلی ح. و. میمکششمتوجه ک

 گوید:ی سیلو مینامبرده، نخست در مورد هویت مقتولین حادثه

ی های کلیدی جبههکه از شخصیت چهار تن از رهبران ح. و. 7717جوزای در یازدهم »

 7«.هرگز شناسایی نشدمستضعفین بودند، در نزدیکی سیلوی افشار به قتل رسیدند. قاتالن آنها 

گفته از اعضای کلیدی جبهة مستضعفین معروف به ی این گزارش، مقتولین رویداد پیشبر پایه

افغانستان بودند که به تازگی به حزب وحدت پیوسته بودند و الحاق آنها به این  مجاهدین خلق

 های جهادی حزب قرار داشت.تشکیالت، مورد اعتراض اغلب نیروها و چهره

 کند:ی سیلو را نیز رمزگشایی میحادثه در جای دیگر از خاطرات خود، بخشی از جعبة سیاهِوی 

در حزب وحدت به شدت ناراضی بود و افراد این « ی مستضعفینجبهه»از عضو شدن  1مسلمی»

آورد. زمانی که جمعی از رهبران جبهه را از دشمنان اصلی مجاهدین و والیت فقیه به حساب  می

 7«.در کابل ترور شدند، انگشت اتهام به سوی مسلمی رفت این گروه

                                                                 
 .711، انتشارات تاک، کابل، ص 7737( بگذار نفس بکشم )خاطرات معلم عزیز(، عزیز رویش،  7

های شهری سازمان نصر در کابل بود که پس از پیروزی ( ژنرال شیر حسین مسلمی از قوماندانان و چریک 1

 گوید:های جهاد وفادار ماند. معلم عزیز در بارة او میا و ارزشهچنان بر آرمانمجاهدین هم

های شهری سازمان نصر بود که در زمان حزب وحدت به فرماندهی گارنیزیون این شیر حسین مسلمی از چریک»

در حزب در کابل رسید. وی به زودی راه مخالفت با مزاری را پیش گرفت. وی از نظر مذهبی فرد متعصبی بود و مزاری 

های خود ... وی را به خوارج تشبیه کرد. مسلمی متهم به قتل و ترورهای زیادی بود و خودش نیز در یکی از سخنرانی

 (.511در کابل کشته شد )همان، ص  7717سال 

یکی از افرادی که هیچگاه با مزاری آشتی نکرد و بر موضع مخالفت علنی خود باقی ماند، شیر حسین مسلمی »

های جهاد کرد و معتقد بود که او از اصول والیت فقیه و آرمانمی« انحراف»و « کفر»زاری را متهم به بود. مسلمی م

 (.715)همان، ص  « سرپیچی کرده است
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 گوید:ی جنگ میان وحدت و اتحاد چنین میوی در مورد نخستین جرقه

ی بود که در پل برافروخت، دعوای ساده 7717ی جنگ را در چهاردهم جوزای اما آنچه جرقه»

ری از اتحاد اسالمی روی سرخ کارته سه، میان یکی از فرماندهان حرکت اسالمی و فرمانده دیگ

 1«.آرایی در برابر هم واداشتداد و بالفاصله نیروهای دو طرف را به صف

ی تروریستی سیلو بود ی خاطرات فوق، علت اصلی بروز جنگ میان وحدت و اتحاد، حادثهبر پایه

ی دو ی این جنگ نیز با دعوای سادهکه ریشه در اختالفات درونی حزب وحدت داشت و جرقه

با این حساب، نه انوری به امر مسعود در خلق آن رویداد تروریستی  وماندان حرکت و اتحاد زده شد.ق

 مقصر بود، نه اتحاد اسالمی.

 دلیل خصومت دو جريان به روايت رهبران

بوده است و چه چیزی دار و پرتلفات چه های دامنهاین خونریزی زةحال، موضوع اختالف و انگی

 کنیم. مراجعه می .و .یم بوده است، به سخنان رهبران حناتقس ادو اتح .و .میان ح

 :. و کنندة ح.رکل و رئیس هیأت مذاکرهالف( گواهی دبی

 گوید:در این رابطه می ، رئیس شورای مرکزی حزباستاد مزاری

 و کنیم مطالبه را خود او حقوق از ما که است دولت سیاف نه نداریم، نزاعی هیچگونه سیاف با ما»

 7«.... داریم گروهی و جناحی خصومت او با هم نه

به قسمتی از گفتگوی مصطفی کاظمی با احمد شاه احمدزی معاون آقای سیاف در مورد دالیل و 

 ها توجه کنید:های این جنگانگیزه

 زیاحمد  شاه احمد به خطاب( بس آتش مذاکرات در و. ح. ایندهنم) کاظمی مصطفی سید آقای»

 جنگی ندارد، سراغ ایانگیزه و فلسفه گونههیچ جنگ این برای ا. ا. و. ح.: گفت( اتحاد نماینده)

 حتی ساله چهارده جهاد طول در اوالً که زیرا ندارد، مشروعی و معقول انگیزه ما نظر از که است

 نظر از .و. ا .زبح و ا. اتحاد حزب ثانیاً و. است نشده فیر ا. اتحاد و ا. و. ح. بین در ولهگل یک

                                                                                                                                                                                                                 
صد دریغ و افسوس که این فرزند پاک، مؤمن و دالور هزاره به جرم ایمان، جهاد و ایثار توسط مزاری و یارانش به 

  شهادت رسید.

 .715( همان، ص  7

 .711( همان، ص  1

 ( خبرنامة وحدت اسالمی، ارگان حزب وحدت اسالمی، چاپ کابل، مصاحبه استاد مزاری با خبرنگار فرانسه. 7
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 این ترکیب به نسبت شما هم که معنا بدین دارد؛ مشابهی وضع موقت، دولت برابر در گیریقفمو

 موقت دولت مخالفان و طرفداران بین جنگ این بگویم خواهممی. ما هم و هستید معترض دولت

 7.«چیست؟ مفهومبی جنگ این انگیزة این بنابر. است نگرفته صورت

 کنندة اتحاد :کرهب( گواهی معاون و رئیس هیأت مذا 

 احمد شاه احمدزی نمایندة حزب اتحاد پس از ختم سخنان کاظمی:

 شما آنچه تمام به من و است را آفریده حادثه این و بوده موجود پرده پشت در هایدست واقعاً»

 حزب دیدگاه و من ددی که خورممی سوگند کریم قرآن به و خداوند به...  دارم ایمان گوییدمی

      قبالً که اندیشممی آنچه از رغی .و. ح رهبران بارة در و است کرده یرتغی .و. ح ردمو در من

  1«.است کرده تحمیل ما بر را جنگ آلود،غرض  ناپاکِ هایدست که امدریافته و اندیشیدممی

انگیزه و دلیل معقول و  فقدانخصومت میان دو جریان و  ةبا همة این تصریحات مبنی بر عدم سابق

رحمانه علیه بی عیار ومشروع برای جنگ، باز هم این دو حزب، هشت بار چنان وارد جنگ تمام

 حاصل هیچگاه به متارکهدلیل و بیهای بیهمدیگر شدند که گویا جبهه کفر و دین است. این بزکشی

 نینجامید و تا آخرین لحظات حیات استاد مزاری، گاه و بیگاه ادامه داشت. 

 کشیشی و هزارهکمسابقۀ پشتون

ها و شد! آتش این فتنهدستان دو طرف محدود میهبآمیز به تفنگهای جنونکاش این خونریزیای

      کشی و پشتون ةسالح را گرفت و مسابقبی پناه و ها، بیش از تفنگداران، دامن مردم بیآفت

های طرفین و تجاوز به کشی، دستگیری و اختطاف هزاره و پشتون، سرقت و تاراج داراییهزاره

 های خون آلود و ماتم زدة کابل به دنبال داشت.کوچه را در گرینوامیس همد

کشیده  به جرم هزاره بودن خصومت و خشونت تا آنجا پیش رفت که حتی چشمان جوالی هزاره

خود در توصیف  زاریاستاد مبا تیغ بر چه تکه تکه گشت. به جرم پشتون بودن شد و گدای پشتون 

    نشین رفته تا یک مدت زمان کوتاهی هیچ هزاره در مناطق پشتون»: گویدچنین می روزها آن

 7.«... توانستتوانست و هیچ پشتون در مناطق هزاره نشین آمده نمینمی

 
                                                                 

 .1ها در کابل، همان، ص ( نبرد هزاره 7

 .7و  1( همان، ص  1

 .71/77/11/ مصاحبه استاد مزاری با تلویزین پیام آزادی 777( فریاد عدالت، ص  7
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 گوید:ها چنین میی قومی جنگنیز با اشاره به صبغه عزیزمعلم 

تهام منسوب بودن به قوم هزاره، پشتون، .. مردمان عادی در مسیر عبور و مرور خود، به ا».

 7«.شدندمی رفتند و جوخه جوخه ناپدیدمی تاجیک و ازبک به اسارت

 گوید:نیز در این خصوص چنین می زاهدیاستاد 

جنگ اخیر در کابل هر چند عنوان نبرد در بین دو گروه حزب وحدت اسالمی و اتحاد اسالمی »

بود. حقیقت این بود که جنگ اخیر یک جنگ تمام عیار در  را داشت؛ اما واقعیت امر غیر از این

بین نیروهای پشتون و نیروهای هزاره بود. همة نیروهای پشتون در این جنگ سهم گرفتند و 

 1«.حتی نیروهای پشتون که در جمعیت اسالمی عضویت داشتند ...

سانی را که دست به چنین ... ک و ان مانند یوگسالوی سابق، اوگانداامروزه در بسیاری از نقاط جه

لیل معقولی برای این خونریزی کنند که هیچ دو خود هم اعتراف می اندجنایات ضد بشری آلوده

به پای میز عدالت  "ارتکاب جنایت جنگی"و  "جنایت علیه بشریت"به اتهام  د نداشته است؛وجو

د تا از این عناصر، موجودات شوکشانند؛ اما در کشور بالزدة ما تالش میجنایات جنگی می محاکم در

ساالران مبدل جنگاین  یهخانبه بتافغانستان  مقدس و قابل ستایش تراشیده شود و تاریخ ملت

 .شود

 ! يکی از برکات و حسناتِ پرشمار اين جنگ

و در کنار  گردیدتهیه می هاخونریزی این ات، خسارات، جنایات و تجاوزاتاگر آماری از تلف

 ساالران را بشناسیم.چهرة واقعی جنگ توانستیمشد، آنوقت میرار داده میاعترافات فوق، ق

ها برای کوچک از دستاوردهای این جنگ ةدست نیست. فقط به یک نمون سفانه چنین آماری درأمت

 نویسد:گان جمعیت انقالبی زنان افغانستان میرا« پیام زن»مردم کابل توجه کنید: نشریه 

های وحشیانه حزب وحدت و سیاف در منطقه افشار، پرورشگاهی نگدر اثر ج 7717در سال »

یتیم وجود داشت که  5111صدمه شدید دید. در این پرورشگاه حدود  "خوشحال خان مینه"در 

نفرشان بدست دولت افتاد و متباقی همه را وحشیان جهادی حزب وحدت  11از آن جمله صرف 
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اختطاف نموده و برای خوشگذرانی و تجاوز جنسی به و برادران جهادی شان به قتل رساندند و یا 

 7.«قرارگاه خویش بردند

ها در میان اهالی کابل چنین شایع بود که سنگرداران عزت و شرف! حزب وحدت پس از مدت

جم شان های گلیمها و پرورشگاه را به پسرخالهجنسی از این کودکان معصوم و یتیم، آنة استفاد

 گرم باشد.هم   هابولهوختند تا محفل خوشگذرانی یعنی نیروهای دوستم فر

 بود؟ "مقاومت عدالتخواهانه"جنگ علیه اتحاد چگونه 

د که با خواهی پرسیده شواینک جا دارد که از مشتاقانِ رهبر شهید قوم و مبلغانِ جبهة عدالت

عِ مورد اختالف در مذاکرات صلح مبنی بر اینکه هیچ موضو وجود تصریحات ا. م. و نیز نمایندة ح. و.

میان وحدت و اتحاد و هیچ دلیل معقول و مشروع برای جنگ میان دو جریان وجود نداشته است؛ با 

خواهی علیه جریان مذکور را جبهة عدالت های فاقد وجاهت و مشروعیتوجود شما چگونه جنگ این

و سیّاف، نه حکومت بود به تصریح استاد مزاری، اتحاد اسالمی  نامید؟و مقاومت عادالنة سیاسی می

میان وحدت و اتحاد  ی عداوت و خصومتو نه کدام سابقهها را غصب کرده باشد که حقوق هزاره

نامیده « مقاومت عادالنة سیاسی»علیه چنین جریانی چگونه  دلیلاینحال، جنگ بی وجود داشت. با

 شود؟ می

خواهی و سنگرهای عزت و ة عدالتجبه» کان یتیمخانه و تعرض جنسی به کودآیا تهاجم به یتیم

نام دارد؟ اتحاد اسالمی و آقای سیّاف چه چیزی را در انحصار خود گرفته بود تا جنگ « شرف مردم

 و مبارزه با فاشیزم نامیده شود؟ « جبهة ضد انحصار»علیه او 

و  خواهی را در سر و پرچم آن را رسماً به دوش داشت )حکمتیارآنکه اندیشة انحصار و تمامت

بودید؛ اما اتحاد که مانند « قائد انقالب»تان از مریدان آن جبرئیلحزب اسالمی(، شما و پیامبر بی

کرد )نه انحصار تمام قدرت را( شما علیه او حزب وحدت، سهم و جایگاه خود را در قدرت مطالبه می

مرگ صار و پیشخواهی و ضد انحصار بر پا کردید! حاال شما در جبهة فاشیزم و انحجبهة عدالت

 خواهان  بودید یا در جبهة ضد فاشیزم و انحصار؟ها و تمامتفاشیست

ی دو قوماندان حرکت و «دعوای ساده»ی جنگ با اتحاد از از دیگر سو، به اذعان خودتان جرقه

های داخلی حزب بود که ریشه در کشمکش ی سیلوحادثه  نیز اتحاد برخاست و علت اصلی بروز آن
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های ساده و خودساخته آغاز گردد، با کدام مبنا و ها و زمینهجنگی که با چنین بهانه وحدت داشت.

 شمرده شود؟« ی سیاسیمقاومت عادالنه»یا « مقاومت ملی»تواند منطق می

 و جمعیت اسالمی جنگ با شورای نظار

 .جنگ ا ةیفترا غالف نکرده بودند که اینبار تفنگداران ش و عناد وحدت و اتحاد هنوز شمشیر نفاق

آزمائی  علیه متحد دیرین و پیشین خود، جمعیت اسالمی و شورای نظار، داخل معرکه و زور .م

گشت و تا واپسین لحظات حیات مبدل  دارگردیدند. این بزکشی مانند مورد قبلی، به خصومت دنباله

 کشید. هر از چند گاهی آتش جنگ میان طرفین زبانه می .م .ا

 وايت استاد مزاریعلت بروز جنگ به ر

کنیم و های این خونریزی چه بوده است، باز به سخن استاد مزاری رجوع میحال دالیل و انگیزه

 شنویم:نحوه آغاز اولین جنگ را از زبان ایشان می

 هگذشت سال یک در متأسفانه ولی نداشتیم، خصمانه روابط هیچگونه اسالمی جمعیت با ما قبالً»

 سید آمدن جریان در شد، درگیر[ اسماعیلیه فرقه هاینیروی] 11 فرقه با نظار شورای که وقتی

 شورای وقتی برگشت در بودند، رفته هوایی میدان در 11 فرقه نیروهای از تعدادی که منصور

 هم وحدت حزب و بودند هزاره ملیت از آقا منصور سید پیروان اینکه از شد، درگیر آنها با نظار

 حزب میان درگیری به شد کشانده 11 فرقه درگیری این است، ههزار ملیت از شان اکثریت

 7.«... نظار شورای و وحدت

 دهد:معلم عزیز نیز در خاطرات خود، روایت مشابه ارائه می

های اسماعیلیه به استقبال سید منصور نادری عازم میدان هوایی بودند که با مانع هزاره»

    دند. پس از این حادثه، نیروهای شورای نظاریر شنیروهای شورای نظار مواجه شده، با هم درگ

های منطقه را به عنوان طرفداران سید منصور نادری به اسارت گرفتند و بدین ترتیب هزاره

های نیرومند داشتند، داخل ماجرا نیروهای نظامی ح. و. که در نواحی تایمنی و وزیرآباد پایگاه

 1«.شدند
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دو نفر مشغول » گوید:می اندازد کهیاد فکاهی معروفی میه ن را بانسا . و یارانش،م .این سخنان ا

جنگ را تمام نکنید "ندا داد:  ها را دید و فوراًدرگیری و زد و خورد بودند که شخص سومی از دور آن

ها را باال خبر از علت دعوا، آستین. دوان دوان خود را به صحنه درگیری رساند و بی"که من هم برسم

 حالت آن شخص سوم را داشته است. .و .هم ح در جنگ مورد بحث ما .«معرکه گردید زد و داخل

از موضوع این نوشتار  .م ستادا با ربانی و ش. ن. های دولتبررسی دالیل و عوامل حقیقی جنگ

 ای در این خصوص بسیار ضروری به نظر می رسد:نکته خارج است؛ ولی در عین حال تذکر 

 ف دولت ربانیمطالبات شیعیان و موق

کنند که حکومت کردند و میانه این ادعا را عنوان میرّاد مزاری و رهروانش، پیوسته و مصاست

طلب است و حاضر نیست حقوق شیعیان و جایگاه آنان را در ربانی یک دستگاه فاشیستی و انحصار

خواهانه عدالت ه وطلبانبا این دولت، جنگی حق و. .ظر بگیرد. بنابراین، جنگ حقدرت در ن ةمنظوم

خواهی و جبهه عدالت»و « مقاومت عادالنه سیاسی»های بیهوده را است و به همین خاطر این بزکشی

ربانی در پی حذف و  نامیدند. این داعیه و ادعا، چقدر از حقیقت بهره داشت؟ آیا واقعاً« ضد انحصار

 حزبی و هایها و رقابتجوییستیزه لفافة موهوم و توجیه مذموم برای طرد دیگران بود یا این ادعا،

 تباری بود؟

شیعیان و  و مطالبات هاخواسته و بدانیم که باید ببینیم نخست برای یافتن پاسخ این سئوال

های سخنرانی استاد مزاری در یکی از گونه بود؟چها ها چه بود و موقف دولت ربانی در برابر آنهزاره

 شمارد:ا چنین بر میخود، مطالبات جامعة هزاره و شیعه ر

 اینکه دیگر و ما مذهب رسمیت یکی: خواهیممی آینده در مملکت این در چیز سه... ما»

 گیریتصمیم در شیعه اینکه سوم. کند تغییر باید و بوده ظالمانه گذشته[ اداری] تشکیالت

 7«.باشد شریک

 :گیری متناسب در قدرت و حکومتـ سهم1

 گیری متناسب ومهم شیعیان، سهمو مطالبات  هاکی از خواستهی بر اساس گفتة فوق از ا. م.

سیاسی و حکومتی بود. در این خصوص، فقط به رویه و موقف حکومت ربانی در  متوازن در ساختار

 اندازیم:می  یک مقطع زمانی نظر 
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خوب به یاد داریم که اوایل روی کار آمدن استاد ربانی، حزب وحدت جهت اشتراک در دولت با 

سپرده شود. در  .و .رار بود سه وزارتخانه به حیشان به توافق دست یافت. بر اساس این موافقه، قا

های جامعة همین زمان، سه وزارتخانه دیگر در اختیار حرکت اسالمی بود. دو نفر دیگر از شخصیت

هزاره از  ةهای جامع( وزیر مشاور بودند. حاجی سلیمان یاری از شخصیت ... شیعه )آقای لولنجی و

 3داشت که مجموع اینها می شود  )مواد غذایی و صنایع خفیفه( طرف جبهه نجات، سمت وزارت

ال سید روزیر. یک معاونت ریاست جمهوری، معاونت صدرات عظمی، دو معاونت وزارت دفاع )ستر جن

 ـ معروف به گردیزی میرزا حسینمعاون اول و تورنجنرال سید  رئیس کمیتة نظامی ح. و. حسن

 دانشگاه کابل نیز به شیعیان تعلق داشت. سیاسی( ریاست بانک مرکزی و معاونت اشراق ـ

هم وزرای خود را معرفی کرد؛ اما بنا به دالیلی  .و .ور میان طرفین به امضا رسید و حتوافقنامة مذک

 که جای بحث آن نیست این توافق نامه عملی نگردید.

بیست و چند نفری،  ةهای مهم دیگر در یک کابیناضافة پست ه وزارتخانه بهنُحال باید پرسید: آیا 

ایم که یک چهارم جمعیت افغانستان هستیم و به مگر سهم مناسبی نیست؟ ما همیشه فریاد کرده

خواهیم. آیا آنچه را استاد ربانی برای ما قائل شده بود مگر یک چهارم نبود؟ همین میزان سهم می

حکمتیار که قرار بود بر اساس توافقنامه جالل آباد  ةری در کابیناین در حالی بود که استاد مزا

همین اکنون )در عصر جمهوری اسالمی و بسنده کرده بود.  تجارت و مالیهتشکیل شود به دو وزارت 

در کابینه وجود دارد.  دورة دوم حکومت کرزی( تنها دو وزیر هزاره و یک معاون دوم رئیس جمهور

با دو وزارت )در کابینة حکمتیار( و دو وزارت و یک معاونت )در کابینة بسیار جالب است که ما 

رسیم؛ اما با نُه وزارت، یک معاونت رئیس جمهور، یک معاون صدر کنونی( به حقوق سیاسی خود می

 رسیم.اعظم و چندین مقام دیگر )در کابینة ربانی( به حقوق خود نمی

ی هاعدالتیی مصباح عدالت در شبستان بیصد البته هیچگاه مدعی نیستیم که دولت ربان

گرفت؛ ولی این ادعا را به طور کامل و شایسته در نظر می هزاره شیعه ماعتانستان بود و حقوق جافغ

های مدعی مجموعه ها در میانها وگزینهترین مجموعههای مجددی و ربانی، معتدلرا داریم که دولت

خلق زی به آنهمه قابل حل بود و نیابا آنان مفاهمه و مدارا از طریق  شیعیان قدرت  بودند و مشکالت

 .نبودخصومت و خونریزی 
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 ـ رسمیت مذهب جعفری :7

رابطه نیز در  بود که در این ب جعفری در قانون اساسیخواستة دیگر شیعیان، رسمیت یافتن مذه

رسمیت دارد و تعهد ، فقه جعفری تنظیم جمعیترفت که از نظر ربانی پذی ،و جمعیت .و .ح ةتوافقنام

 گوید:در این رابطه می .م .وین قانون اساسی نیز جمعیت از این موضوع حمایت کند. اسپرد که در تد

 قانون در و دارد رسمیت جعفری فقه جمعیت، تنظیم نظر از که کرد توافق ما با ربانی، آقای»

 7.«کند حمایت اسالمی جمعیت موضوع، این از هم اساسی

 ح واحدهای اداری:ـ تعديل و اصال3

 و تنظیم و تعدیل آن سیمات ملکی سابقهای شیعیان، اصالح ساختار اداری و تقاز دیگر خواسته

بر اساس معیار نفوس بود. در این خصوص نیز دولت ربانی این خواستة شیعیان را در شعار و عمل 

 ت به صراحت آمده بود؛ ثانیاًو جمعی .و .ای حهشت ماده ةبرآورده ساخت. اوالً این موضوع در توافقنام

 ، فرمان اصالح ساختار اداریمسئول کمیسیون سیاسی حرکت هادی محمددر عمل نیز شخص سید 

ی وس یک ولسوالی، از شخص ربانهزار نف 15بر اساس هر  جات راهزاره جدید تقسیمات ملکی و

جات ی تطبیق آن به هزارهگذراند و براگرفت و مراحل قانونی آن را در صدارت عظمی و وزارت داخله 

توانند این موضوع را از هادی( اکنون، حیّ و حاضرند و جویندگان حقیقت می رفت. ایشان )آقای

 جویا شوند. نامبرده

ی شیعه و هزاره را دولت ربانی در حد امکانات ی جامعهگانههای فوق، مطالبات سهمعطوف به گفته

هم وجود داشت که با گفتگو و تفاهم قابل حل بود.  برآورده ساخت و در عین حال مشکالتی خود

ها بود ها و تاجیکی هزارههای حکومت ربانی و اشتراکات گذشتهپذیریدقیقاً به دلیل همین انعطاف

با مخالفت اکثر رهبران این حزب مواجه شد و نیروهای ح. و. و دولت مذکور،  میان که اولین جنگ

 :بحران شدید داخلی را در پی داشت

بعد از جنگ اول با شورای نظار، کادر رهبری ح. و. نیز با بحران شدیدی مواجه شده بود. برای »

جمع کثیری از رهبران و اعضای ح. و. دشوار بود که جنگ با ش. ن. و حکومت ربانی را بپذیرند. 
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شد و یها شمرده مها هنوز هم مرادف با تاجیکی هزارهش. ن. در باورهای پنهان و تعریف ناشده

 7«.ها پیوند دارندکردند که با صد تار نامرئی با تاجیکها تصور میهزاره

ی افشار و سقوط مرکزیت حزب وحدت، مرد شماره دوی سازمان یادشده، حتی پس از حادثه  

 مواضع استاد مزاری در برابر حکومت ربانی را موضع شخصی نامبرده و غیرمرتبط با ح. و. دانست:

و  افشار ... یک گزارش آمد که آقای اکبری از بامیان به آقای ربانی تماس گرفته بعد از مسأله»

ها همسو هستیم و وجه مشترک داریم و این مبنای آن این بوده است که گفته است ما با تاجیک

 1«.کند ... به ما مربوط نیستهایی که فالنی ]مزاری[ میگیریموضع

کمرشکنی را در درون حزب و جامعة هزاره، متوجه مزاری  جنگ علیه دولت ربانی، فشار تبلیغاتی

 و یاران او نموده بود:

تبلیغات علیه مزاری ]پس از جنگ نخست با شورای نظار[ در درون رهبری ح. و. به حدی »

طلب است و با کردند که جنگدار بود که بیشتر رهبران این حزب، مزاری را مالمت میدامنه

های مختلف ی افراد سیاسی و فرهنگی تا ردهد. این تبلیغات از حلقهکنشورای نظار سازش نمی

 7«.های مردم رخنه کرده بودنظامیان و تا درون خانه

و دلیلی  کردندها و تبلیغات ایستادگی میاما استاد مزاری و یارانش، در برابر تمام این مخالفت

 دولت ربانی هرگز قابل اعتماد نبود.یافتند. به باور آنها شورای نظار و برای کوتاه آمدن نمی

طلبی، شکستن انحصار و مبارزه با فاشیزم پنجشیری با توجه به آنچه گفته آمدیم، داعیة حق

کرد، باز ادعایی بیش نبود. اگر آقای ربانی کاخ ریاست جمهوری را هم برای استاد مزاری تخلیه می

 او را انعکاس  طلبیبود و قهرمانی و حقبرای ایشان مزه نداشت؛ چون به زور تفنگ گرفته نشده 

گفت: این قبول . حتماً به ربانی میساختنمی« ایافسانه»و « ایاسطوره»و از ایشان چهرة  دادنمی

 نیست، برو در کاخ سنگر بگیر تا من با قشون بیایم و آنجا را فتح کنم.

ود؛ بلکه آن حقوقی را           لمه نبها به معنای دقیق کاستاد مزاری در پی احقاق حقوق هزاره 

خواست که خودش گرفته باشد و از طریق جنگ و زوزآرمایی هم گرفته باشد؛ تا او را به حیث می
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« هویت»و احیای « حقوق»ها  جلوه دهد. او بیش از اینکه در پی خواه و مدافع حقوق هزارهچهرة حق

 خود بود.« نبابه تراشید»و « اسطوره ساختن»ها باشد، در پی هزاره

 مؤمن ژنرال 20 فرقه با جنگ

از یکسو و  .و .های حباش همچنان میان قوتدر حالی که فضای خصومت و حالت جنگی و آماده

 زبانه و کنار پایتخت های جنگ از گوشهاز جانب دیگر برقرار بود و هر از گاهی شعله و اتحاد .ن .ش

ژنرال  11خود گشود و این بار علیه نیروهای فرقه کشید؛ استاد مزاری جبهه سومی را در مقابل می

گیری هم به های چشمپیروزی .و .رگیری حوابسته به جنبش شمال، وارد جنگ گردید. در این د مؤمن

و غنایم قابل  دست آورد و داراالمان، حوزه پنج و مناطق دیگری را از چنگ طرف مقابل بیرون آورد

ی در اختیار حزب اسالم پس از تصرف، قصر تاریخی داراالمان را ح. و. .ای را نیز تصاحب کردمالحظه

توانست به مقرّ اصلی صدارت در قرار داد تا به مقرّ صدارت عظمای آقای حکمتیار تبدیل شود که نمی

 بعداً حرکت اسالمی، کاخ مذکور را از چنگ حزب اسالمی درآورد. مرکز شهر برود.

ناتقسیم داشت و فرقه مذکور کدام حقی را بلعیده بود  حال، حزب وحدت و فرقه هفتاد چه چیزی

نامیده شود، معلوم « مقاومت عادالنه سیاسی»و چه چیزی را در انحصار گرفته بود تا جنگ علیه او 

کند که جنگ را ما آغاز کردیم، یکی همین نیست. از معدود مواردی که استاد مزاری خود اعتراف می

 بله. به سخنان استاد مزاری توجه کنید:سن 17مورد است و دیگری غائله 

 و بود داراالمان جنگ شویم، عمل وارد بودیم گرفته تصمیم ما که را جنگی تنها که بود اینجا»

 7.«نبود ما برای دیگری راه هیچ

 در غزنی جنگ با طالبانبه پیشواز 

زه و برچه، بهره گرفت. و ابزار نی آهنینمشی مشتاز  ه نوظهور طالبان نیز استاد مزاریدر برابر گرو

کردند، و مؤثر از رویارویی مستقیم با طالبان پرهیز می های مقتدرها و قوتدر حالی که اکثر تنظیم

( برای جنگ و رویارویی در غزنی به استقبال طالبان رفت. استاد 17حزب وحدت )در اوائل زمستان 

وحدت را به سرکردگی تعدادی از حزب  31قوماندان فرقه  حاجی امینیو  شفیعمزاری قوماندان 

آسای طالبان کاری از پیش نیروها برای جنگ با طالبان به غزنی فرستاد؛ اما اینان در برابر هجوم سیل
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و استاد  .و .ومت طالبان در مواجهه با حخشونت و خص ةنبردند و شکست خوردند. یکی از دالیل عمد

توجه  آیت اهلل فاضلن رابطه به بخشی از سخنان مزاری در کابل ریشه در همین برخورد داشت. در ای

 کنید:

 این خواست و کرد صحبت طالبان با رفت اسالمی حرکت و اکبری[ جناح] ا. و. ح. طرف از هیأت»

 این. بماند باقی ما مردم دست به ما اسلحه. نشوید وارد کابل غرب در شما که بود این هیأت

 این ما شرط داریم، شرط یک و لکن هستیم حاضر ما یبل که کردند قبول هم آنها. بود ما خواست

 [طالبان غزنی ]با در و کرده درست لشکر مزاری اینکه برای نباشد، کابل غرب در مزاری که است

 7.«است جنگیده

 معلم عزیز نیز در خاطرات خود از این موضوع یاد کرده است:

رسید، حزب اسالمی و ح. و. زمانی که در ماه قوس خبر نزدیک شدن طالبان به شهر غزنی »

ترین فرصت، جمعی از تصمیم گرفتند برای مقابله با آنان از کابل نیرو بفرستند ... در اندک

ی ح. و. و حزب اسالمی کابل را به قصد غزنی ترک کردند ... نیروهای ح. و. فرماندهان برجسته

های مشابه درکابل، جنگدر سمت غربی و شمال غربی شهر به محاصره افتادند. در مقایسه با 

 1«.نیروهای ح. و. در این جنگ متحمل تلفات سنگینی شدند

 جنگ با حرکت اسالمی

که لباس همة بیگانگان را  .و .و تاکتیک جنگ و تفنگ، نیروهای حدر تداوم سیاست مشت آهنین 

د یعنی خو یکوچهخون و هممذهب، همهم آلوده به خون کرده بود، این بار علیه نیروهای حزبِ

به تصرف  کثر مراکز این حزب راحرکت اسالمی نیز وارد جنگ گردیدند و در یک تهاجم غافلگیرانه، ا

       های خونبار غرب کابل، شاهد خونریزی در آوردند. برای اولین بار محالت شیعه نشین و کوچه

حادثه خونبار در  های شیعی گردید. سخن بیشتر پیرامون اینرحمانه و جنگ خانه به خانة قوتبی

 خواهد آمد.« کالبد شکافی یک غائله»ای تحت عنوان فصل جداگانه
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 جنگ با رقبای درون حزبی

اوج خود دست یافت که استاد مزاری،  ةزمانی به نقط مشت آهنین جویانه و منطقسیاست ستیزه

یزه و برچه برد ی خود کشید و علیه رقبای درون حزبی خود نیز دست به نپای جنگ را به درون خانه

اجتناب ناپذیر است، با توپ و  سازمانو اختالف سلیقه وتفاوت نگرش را که در درون هر مجموعه و 

ها سیل خون جاری ساخت. جنگ علیه دو جریان اخیر )حرکت تانک پیوند داد و برای حل آن

و  طور ناگهاناد مزاری بود، به ترین خطاهای استاسالمی و رقبای درون حزبی( که از نابخشودنی

 تفاق افتاد که تفصیل آن خواهد آمد.ا 7717 سنبله 17همزمان در 

 جنگ تز مخالفان با برخورد

مخالفان تز  گواه دیگر بر اتخاذ تاکتیک تضاد و ستیز توسط استاد مزاری، موقف و برخورد ایشان با

ند بود که هر گونه شعار باورمند و پایب ساالرانه مشی تفنگبود. او چنان به خط .و .جنگ در درون ح

از این همه  .و .کسی که در درون تشکیالت ح برد. هرضد جنگ به سرعت فشار خونش را باال می

، لب به شکوه و شکایت گشود و آن را ضایعة ملی، اسباب تباهی و خالف مهاربی بزکشی بیهوده و

اش ی فرهنگی ـ تبلیغیهابالفاصله از سوی استاد مزاری و تروریست ؛صلح و صالح کشور دانست

 گر و خائن ملی زده شد. برچسب خیانت، مزدوری، جاسوسی، درباری، معامله

ای جداگانه، ریشه در همین و تقسیم آن به دو شاخه .و .ای فروپاشی حاصوالً یکی از عوامل عمده

همه با آن  .و .وهی از رهبران و کادرهای حستیزی داشت. گرساالری و جنگدو نوع نگرش جنگ

باور بودند که جنگ  نمودند. این گروه بر اینمخالفت می .م .مهار اتازی بیترک لجام و تاخت و تاز بی

-به طور کلی و مخصوصاً با دولت استاد ربانی به مصلحت ما نیست؛ زیرا اوالً این دولت متعلق به ملیت

را سرنگون کنند، آنوقت ن دولت ای و متحدانش موفق شوند .م .ثانیاً بر فرض هم او های محکوم است؛ 

ی خواهد افتاد که رسد؛ بلکه این چوگان بدست کسانعمال قدرت به ما نمیو اِ فرمانروایینوبت 

زندگی قائل  حق هستند و اصالً برای ما کشوردر و جامعه یک قطبی  قومی قدرتخواهان انحصار 

 نیستند.

مشفقانه، حواله کردن خروارها اتهام، افترا، و یارانش در برابر این تذکرات  .م .برخورد و پاسخ ا

      متعلق بهبا دولت نجنگیم، این دولت »جنگ تبلیغی و ترور شخصیت آنها بود. این سخن که 
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مساوی بود  شو یاران .م .در نظر ا «های محروم است و انحصار قومی چند قرنه را شکسته استملیت

ن مهیبی از جنگ روانی و شبیخون تبلیغی را در پی با خیانت و همدستی با دشمن و بالفاصله توفا

گیری از راه لوله را باال می برد و آن قدر به تز حق .م .ا جنگ آنقدر فشار خون اداشت. ضدیت ب

به توپ و تانک  .و .مین مخالفان جنگ در درون حتفنگ، پایدار و استوار بود که سرانجام علیه ه

 جر به دست گرفت و حزب وحدت را دو پارچه کرد.متوسل شد و برای بریدن گلوی آنان خن

 گواهی مردِ شماره دوی حزب وحدت

وانش در را از زبان رهر« مزاری رهبر»بیایید در این مورد، شهادت کسی را بشنویم که وقتی فریاد 

اکنون اگر بمیرم »ریخته، اینطور گفته است: می شوق غرب کابل شنیده، در حالی که به آرامی اشک

 این هم گواهی ایشان:«. رزویی ندارمدیگر آ

 تریننزدیک و ترینصادق اکبری استاد آقای. بدهم تاریخی شهادت یک اینجا خواهممی من»

 استاد آقای شد، دایر وحدت حزب کنگره که 7711 سال در. بود مزاری شهید آقای یاور و دوست

 خاطر به شان دشمنی آیا.. شود . سپرده مزاری استاد به حزب ریاست باید: گفتمی اکبری

 آمد؟ پیش مسأله چه سر بر اختالف پس ... خواستنمی ریاست اکبری استاد آقای ؟ بود ریاست

 و باشیم دوست حزب کدام با که بود مسئله این سر بر اختالف. بود گیریموضع  سر بر اختالف... 

 .باشیم دشمن حزب کدام با

. جنگید اسالمی جمعیت با و بود متحد و دوست المی،اس حزب با باید: گفتمی مزاری استاد آقای

 آقای. دهدنمی کامل حق ما برای مسعود و ربانی آقای اسالمی، جمعیت که بود این هم دلیلش

 ما باشیم، نداشته جنگ دو هر با اسالمی حزب و اسالمی جمعیت با باید ما: گفتمی اکبری استاد

 نفع به اسالمی جمعیت با جنگ کنیم ... یرخواهیخ میاسال جمعیت و اسالمی حزب بین در باید

 نمی را جایش ما کند، سقوط ربانی آقای دولت اگر. نیست هزاره و شیعه نفع به وحدت، حزب

 7.« ...گیریم 
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 جنگ در دزدانه اشتراک

استاد مزاری به جنگ و انتخاب تاکتیک توپ و تفنگ، شرکت مخفیانة  اشتیاق مفرطگواه دیگر بر 

 ربانی بود. دولتدوستم ـ حکمتیار علیه وهای ایشان در کودتای برخی از نیر

قدام هماهنگ و توافق کرده بودند که در یک ا ستم و مزاری به طور سّری،آقایان حکمتیار، دو

از حزب اسالمی و  همایون جریرربانی را براندازند. چند روز قبل از آغاز کودتا،  همزمان، حکومت

آمده، پالن کودتا و جزئیات طرح را با ایشان مورد  .م .شمال به مقر ا از جنبش همایون فوزیژنرال 

و اعضای شورای مرکزی از محتوای  .و .ند؛ بدون اینکه دیگر مسئوالن حبحث و رایزنی قرار داده بود

ای هم میان سه جانب به ها، توافقنامهو پالن کودتا مطلع شوند. بنابر برخی گفته توافقات ،مذاکرات

سیده بود که بر اساس آن، پست ریاست جمهوری در دولت کودتایی آینده به حزب اسالمی، امضاء ر

 رسید.می شمالو وزارت دفاع به جنبش  .و .به ح صدارت عظمی

 :استاد مزاری در برابر شورای مرکزی     

بالفاصله، جلسه  .و .زبانه کشید، شورای مرکزی ح 11جدی  77های جنگ در هنگامی که شعله

های فشرده و پرتنشی پیرامون اشتراک و عدم راری تشکیل داد. در اجالس مذکور، بحثاضط

که خواستار  اشحواریون سازمانیو  .م .دی به میان کشیده شد. اج 77اشتراک حزب وحدت در جنگ 

و حزب  .و .ح ةنامبهره نماندن از فیض عظیم! جنگ بودند، برای اشتراک در جنگ به موافقتبی

تأکیده شده بود. « دفاع مشترک بر اساس تصامیم مشترک»کردند که در آن به تناد میاسالمی اس

 .و. طرفی حبین و خیراندیش شورای مرکزی، خواستار پرهیز از جنگ و بیولی بسیاری از اعضای واقع

 کردند که:بودند. اینان در مقابل دسته اول، استدالل می

 ؛ است اوال ً: این جنگ دفاع نیست، بلکه تجاوز

هستیم؛ در حالی که در اینجا، تصمیم یک « دفاع بر اساس تصامیم مشترک»ثانیا : ما ملزم به 

 مشورت نشده است؛ اگر احیاناً مشورت شده است با چه کسی ؟ و .و .حزب اسالمی است و با ح ةجانب

 چرا شورای مرکزی در جریان امر قرار داده نشده است؟

نامه با جمعیت اسالمی هم داریم ا حزب اسالمی داریم، از آن طرف توافقنامه بثالثاً: اگر ما موافقت

 که در آن به قطع خصومت و اجتناب از جنگ میان طرفین، تأکیده شده است.
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را تصویب و اعالم  .و .طرفی حآراء، بی انجام شورای مرکزی با اکثریتحاد، سر هایپس از بحث

بود،  مرگ و نگکننده جب کابل که تا آن زمان نامش تداعینمود. با این تصمیم شایسته و بایسته، غر

از فتنه جنگ در آن زمستان  کابل صلح و مؤدت تبدیل شد. عالوه بر اینکه منطقة غرب یبه آشیانه

 :سایر نواحی کابل نیز مبدل گردید پناهگاه مردم جنگ زده ر امان ماند، این منطقه بهسوزان د

ی طوالنی و شد، شورای مرکزی ح. و. پس از یک مباحثهاز میای که عملیات آغدرست در لحظه»

   پرجنجال، فیصله کرد که نیروهای ح. و. در جنگ شورای هماهنگی با دولت ربانی اشتراک 

ترین ارکان عملیات که در واقع نقش مهمی را کند. با این تصمیم حزب وحدت، یکی از عمدهنمی

ثی ماند و نیروهای ش. ن. موفق شدند نیروهای حزب کرد، خندر تعیین سرنوشت جنگ بازی می

اسالمی و جنبش ملی ـ اسالمی را در محاذات شرقی و جنوب شرقی کابل به شدت سرکوب 

 7«.کنند

 ترک عادت موجب مرض است !

خاکخور را اگر دستش را بگیری، با دهان  یبچه» بر اساس یک ضرب المثل عامیانه اما از آنجا که

در جنگ  و رسمی نیز وقتی از اشتراک علنی .م ا. ؛ «ترک عادت موجب مرض است»و « کندحمله می

محروم شد، برخی از نیروهایش را به صورت مخفیانه در صفوف نیروهای دوستم و حکمتیار فرستاد تا 

نفر به  171از فیض عظیم! جنگ محروم نشود و از دور هم که شده، دستی بر آتش داشته باشد. 

نفر از  711جمعا نفر از غند پیاده شفیع،  11حزب وحدت و  31شولگر از فرقه  قوماندانی ابوذر

 1مرنجان تا شوربازار، وارد جنگ به نفع حکمتیار شدند.در مناطق باالحصار، تپه .و .نیروهای ح

عجبا که بسیاری از این نیروهای انصار و پیشمرگ حکمتیار، هنگام بازگشت توسط قوماندان 

 7زنان معروف حزب اسالمی، کشته شدند.زرداد یکی از راه

طرفی کرده بود و بناءً هر گونه فتح و ظفر هم به نام به طور رسمی و علنی اعالم بی .و .با اینکه ح

      یزم این آتش و قربانی مطامع جوانان هزاره را ه .م .هم ا شد، بازحکمتیار و دوستم ختم می

 ساخت. قائد انقالب! ةطلبانقدرت

                                                                 
 .751ـ 755( بگذار نفس بکشم، پیشین، ص  7

 .15سخنرانی استاد اکبری در مشهد، ص « حقایق در حوادث اخیر»زوه ج(  1

، تکثیر شده توسط بخش فرهنگی حرکت اسالمی/ 1/1/17( مصاحبه حجه االسالم جاوید با رادیو کابل، تاریخ  7

 محقق دایمردادی. خاطرات چاپ نشده استاد
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 هااز مردم به عنوان سپر انسانی در جنگ استفاده

با احزاب و اقوام گوناگون و محاصرة منطقة غرب  ناپذیر ح. و.های مکرّر و پایانیریبه دلیل درگ

زدة آن سامان تنگ گردید که به ناچار کابل از چهار طرف، عرصه آنچنان بر مردم رنجدیده و جنگ

های کابل ناگزیر گردیدند تا با خود زدند. هزاره گروه گروه دست به مهاجرت و ترک دار و دیار

شهر های احزاب مختلف، خود را به میدانبران و عبور پرخطر از پستهپرداخت مبالغ زیاد به قاچاق

 جات، شمال و یا خارج از کشور گردند.برسانند و از آنجا رهسپار هزاره

استیصال و درماندگی مردم را مساوی با که این حرکتِ از روی  دار، ا. مزاری و ح. و.در این گیرو

سواری فروشی و هزارهبازی و کساد شدن سوپر مارکت هزارهداری و سیاستتعطیل شدن دکان حزب

کردند؛ با توسل به ابزارهای گوناگون تالش کردند تا مانع مهاجرت مردم شوند و از آنان خود تلقی می

 خصوص به بخشی از سخنان استاد مزاری توجه کنید: به عنوان سپر انسانی استفاده نمایند. در این

صالح تان نیست که کابل را ترک کنید... نه، سرنوشت تان اینجا گره خورده، خانة تان »

 کند یا اینجاست، ناموس تان اینجاست. باید باشید. هر کس هم در این راه پول مصرف می

دهید که مصمم است حزب وحدت  های امنیت خبرکند، بالفاصله در کمیسیونبری میقاچاق

 7«.دستگیر بکند

گویم، یک بار دیگر هم گفتم کابل خانة شماست. غیر از کابل شما جایی برای شما مردم می»

 1«.ندارید که بروید. با تبلیغات دشمن، کابل را تخلیه نکنید. این خواست دشمن است

 جنگ تا آخرين لحظات

ساز نیز همین سیاست فوالدین و حظات خطیر و سرنوشتو در آن ل .م .در آخرین روزهای حیات ا

ای فاتح طالبان از یک سو و منطق آهنین با شدت و جدیّت مضاعف دنبال شد. در حالی که نیروه

 صره داشتند و بر سر تصرف آن دولت و متحدانش از سوی دیگر، غرب کابل را تنگ در محا هایقوت

یعنی حزب اسالمی نیز صحنه را به نفع طالبان  .و .امی حاز جانب سوم، متحد نظکردند، و رقابت می

عقیم  را به منظور آشتی دادن او و دولت هاو رایزنی هاتالش ةخالی کرده بود؛ استاد مزاری هم
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فشرد. او با دست تهی و تفنگ خالی با دو گذاشت و همچنان بر منطق رقابت و خصومت، پای می

 هایطرفة خارجی و متحد داخلی، با هم ةو بدون پشتوانتنه طرف قدرتمند در ستیز بود و یک

جنگید، در حالی که خود نیز باور کامل داشت که در این جنگ بازنده خواهد می متخاصم مهاجم و

 بود.

تهاجم به غرب کابل آنچنان شدید و تفنگ مدافعین آنچنان خالی بود که حتی تندروترین مدافع 

گیر به ته دیگ های این مقاومت و صدای خوردن کفاستخوانمقاومت غرب کابل نیز صدای شکستن 

 :شنیدتسلیحات را می

ترین عملیات را در تاریخ پانزدهم حوت به راه انداخت شورای نظار مطابق تهدید خود، سنگین»

ها و حزب وحدت را درهم شکست. نیروهای ح. مقاومت هزاره و با این عملیات در واقع استخوان

یات نیز مقاومت کردند؛ اما در پایان عملیات که روز هفدهم حوت بود، مهمات و و. در این عمل

ی مردم و فرماندهان ح. و. امکانات جنگی به نقطة صفر رسیده بود و این واقعیت برای همه

آشکار شده بود. در آخرین روز جنگ، مزاری تمام فرماندهانش را خواست و به آنها اعالم کرد که 

دیپوهای حزب پایان یافته و آنها از امکانات موجود خود برای همدیگر کمک  امکانات جنگی در

 7«.کنند و خطوط جنگی را حفاظت کنند

ناح در کابل، سران ج ن کشورسیاری از جانب مقامات ایران، سفارت ایب یههای خیرخواهانتالش

ه ائتالف و همکاری با مسعود، صورت گرفت تا استاد مزاری را متقاعد ب استاد اکبری، شخص ربانی و

 به نوشتة یار غار دولت سازد و یا حداقل زمینة خروج او از کابل و زنده ماندنش را فراهم سازند.

 :مزاری

دلو سفیر ایران آمد و از او خواست که به شمال کابل برود و بیرون شدن سالمش  11حتی شام » 

  1«.شود اما قبول نکرد از کابل ضمانت می

ح. و. در غرب کابل متالشی شد ... جمهوری اسالمی ایران از مزاری به طور وقتی سنگرهای »

رسمی دعوت کرد تا به سفارت این کشور در شمال کابل پناهنده شود. سفیر ایران متعهد شده 
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... به  ی خروج سالم مزاری از کابل را فراهم سازد؛ اما وی ... با رد پیشنهاد ایرانبود که زمینه

 7.«رفت و در اسارت طالبان به قتل رسید سوی چهار آسیاب

مسعود به مقامات ایرانی تعهد سپرده بود که اگر مزاری و  بنابر اظهار افراد حاضر در صحنه،

ر اختیارشان قرار نیروهایش بخواهند از کابل خارج شوند، امنیت آنان را تضمین کند و مسیر خروج د

که او هیچ اعتمادی به مسعود ندارد. آقای مسعود در  در برابر چنین تعهدی این بود .م .دهد. پاسخ ا

 ام.مقابل به مقامات ایرانی گفته بود: برای سپردن هر نوع تعهدی که بخواهید آماده

مساعی پنهان و عیان به منظور نجات مزاری، از جانب برخی متحدان و دوستان وی مانند ژنرال 

 دوستم نیز صورت گرفت:

وستم را نیز برای مزاری آورد که پیشنهاد کرده بود مزاری و فوزی از جنرال فوزی پیام جنرال د»

کوپتر کابل خارج شوند و به مزار یا بامیان منتقل شوند. جنرال دوستم گفته بود که وی هیلی

 1«.فرستد تا آنها را از کابل بیرون کند. مزاری این پیشنهاد را رد کردمی

کابل خواهد ماند  دو پا را در یک کفش کرده بود که در غربها، استاد مزاری هر این تالش یبا همه

خون مقاومت خواهد کرد. در حالی که هیچ امیدی به نجات از مخمصه نداشت و  ةو تا آخرین قطر

خوانند، سر از قم و پیشاور در آورده غرب کابل را می ةاکثر مسئوالن حزب وحدت که امروزه روض

 بودند.

گر استاد مزاری دستش از آسمان و پایش از زمین کنده شده بود و ترین لحظات که دیدر حساس

هایش از مزار شریف به داد او برسد؛ یکی از مقامات ایرانی خواست که با موشکمصرّانه از دوستم می

 خواست که دست از زاریم استادت و با اصرار از اسیم از کوه تلویزیون با او تماس گرفبی یذریعه

نه با توجه به اینکه  گر و پیشنهادات ائتالف با دولت و یا خروج از کابل را بپذیرد و دندگی برداردیک

تهاجم طالبان به غرب کابل حتمی است و شما با دستان خالی تاب و توان مقاومت ندارید، در این 

های رکیک به وجود خواهد آمد. تنها پاسخ استاد مزاری، سخنان سخیف و دشنامه منطقه فاجعه ب

 وری اسالمی ایران بود.جمه

های مختلف و رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود؛ رهبر کسی است که مردمش را در موقعیت

کند و تا سرمنزل مقصود، قافله ساالری مردم را به عهده داشته  و مدیریت رهبری ،شرایط گوناگون
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 جوالن کند و بعد مهاباو بی مهاریباشد؛ نه اینکه مثل تند باد بنیاد کن، ناگهان فرود آید، چند روزی ب

فایده دید که مقاومت در کابل بیوقتی می .م ستاد. ابه زاویة تاریخ بخزداز نفس بیفتد و  برای همیشه

و سایر مبارزان  باید مانند مسعودمند بود، اگر واقعاً به آینده و سرنوشت مردم خود عالقهاست، 

)مسعود( هنگامی که  داد. اوزه را از نقطة دیگر ادامه می، مواضع خود را ترک کرده، مباردوراندیش

تار و مار  طالبان جهت در مقابل سیالبمقاومت در کابل را بیهوده یافت، بدون اینکه نیروهایش را بی

 دهد.تر از گذشته مبارزه را ادامه میسازد، با تمام نیروها و امکانات، کابل را تخلیه کرد و امروز پرتوان

آهنین استاد مزاری، امروز هم تسلیحات، ناپذیر و سیاست مشتآن روحیة انعطاف اگر نبود

ها بود و هم کسی که پیشوا و سرخیل این مردم امکانات و نیروهای غرب کابل در اختیار هزاره

 افتاد.نیزة بیگانگان نمی شد، زیر برچه ومحسوب می

 های از تلفات و ضايعات جنگشمه

کش و در میان رهبران تشنة قدرت و در افغانستان جنگ آباد و انسان صد دریغ و افسوس که

آنچه از  ی چنین بینشیپایه بر هاست؛و کرامت انسان ش و اهمیت ندارد، جان، مالشهرت، آن چه ارز

ها و فتوحات موهوم و خیالی بوده است؛ نه ، پیروزیها تبلیغ و فریاد شدهها و خونریزیاین بزکشی

ارقامی در خصوص تلفات و ضایعات انسانی این و . بناءً آمار هات و خسارات این جنگتلفات، ضایعا

کس چنین زحمتی را بر خود هموار نکرده است. صرف به عنوان جنگ در دست نیست و هیچ 11

کنیم. ایشان را در این مورد مرور میو برخی از رهروان او  .م .هایی از سخنان اایماء و اشاره، تکه

 گویند:ها چنین میتلفات و خسارات برخی از این جنگ ةدربار

 و شد زخمی نفرتان هزار بیست از بیش شد تحمیل شما سر بر جنگ سیزده که دوران این در» 

 7.« ...شد خراب تان خانه هزار ده شاید و دادید شهید نفر هزار سه

  راالمان در میان مردم درباره بخشی از ضایعات جنگ دا« هیواد»ایشان در مصاحبه با روزنامه 

 گوید:می

 که نکنید باور هم شما شاید و شدند زخمی و کشته مردم از هزار یک تعداد به جنگ این در»

. نبود آنهم که نشد استعمال اتم بمب فقط جنگ این در. آوردمی یاد به را جهانی جنگ فیلم

                                                                 
 ، سخنرانی استاد مزاری / کتاب احیاء هویت.7( امروز ما، نشریه حزب وحدت در پاکستان، ش 7
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 هم دنیا که بس آتش حال در اینجا، آمد دوستم جنرال و کردیم قبول را بسآتش ما که وقتی

. داشتیم زخمی هزار چهار خود، نظامی غیر مردم از ما است، شده برقرار بسآتش که گفتمی

 نفر هزار چهار بس آتش زمان در و شده[ کشته و] زخمی نفر یکهزار روزه، ده جنگ در یعنی

 7.«شد زخمی

 گوید:ها نیز چنین میاسرای غیر نظامی یکی از جنگ رقمدر خصوص 

 و باشدمی اتحاد پیش نفر 111 مجموعه این از. باشندمی نفر 111 نظامی غیر اسرای مجموع در»

 1.«باشدمی جمعیت قومندانان سایر و مالعزت نزد بقیه

سنبله، کمیتة فرهنگی دست به کار شد تا با  17بنابر خاطرات معلم عزیز، در مراسم شهدای 

قربانیان جنگ تا آن زمان را تهیه نموده، در کمیتة مذکور  ربط، فهرستی ازهای ذیمراجعه به ارگان

 ی بررسی مذکور چنین بود:نگهداری نماید. نتیجه

ها ]اتحادیه تعاون اسالمی، شورای باختگانی که در این ارگانی جانی اول: مجموعهنکته»

حدود مساجد، بنیاد شهید و برخی مراجع دیگر[ به طور رسمی ثبت شده بود، به چیزی در 

تر از سه هزار نفر در جبهه از ی آنها چیزی کمرسید که از مجموعههشت هزار و پانصد نفر می

ها بودند. دقیقاً نفهمیدم که چه مقدار از ها و خانهدفاع در کوچهبین رفته و بقیه قربانیان بی

 7«.قربانیان جنگ به طور رسمی ثبت نشده یا آماری از آنها به دست نیامده است

ی سنبله تا سقوط غرب کابل های پس از بیست و سهگاه قربانیان ثبت ناشده و نیز تلفات جنگهر

ها خواهانة استاد مزاری تنها در اردوی هزارهرا نیز بر این فهرست بیفزاییم، قربانیان مقاومت عدالت

 رسد.در کابل به بیش از ده هزار نفر می

 ت بخوانید:عبارت زیر از همان نویسنده را با دق

پرانی در مرکز شهر کابل بیش از هشتاد نفر در یک محفل عروسی از ی راکتتنها در یک حادثه»

 1«.در مرکز شهر نزدیک به نود نفر را از بین برد بین رفتند. راکت دیگری در نزدیک پارک زرنگار

                                                                 
/ میثاق وحدت ارگان خبرگزاری حزب  1/1/11( مصاحبه استاد مزاری با روزنامه هیواد، چاپ کابل، تاریخ  7

 لت./ فریاد عدا 1وحدت، سال اول، ش 

 .115های استاد مزاری، ص ( فریاد عدالت، مجموعه مصاحبه 1

 .731( بگذار نفس بکشم، پیشین، ص  7

 .711( همان، ص  1
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در کنار عبارت را بخوانید و  و عبارات مشابه از همان نویسنده استاد مزاری از سپس این سخن

 فوق قرار دهید:

ترین جنگ در افغانستان بوده و هست و [ شدیدو فرقة هفتاد و.حزب جنگ داراالمان میان ]»

 7.«... بیست هزار مرمی ثقیله را خود آقای مسعود اعتراف کرده که در منطقه حزب وحدت زدیم

هزار راکت بر دشت  اتحاد اسالمی ... در جنگ سوم با حزب وحدت، در یک روز بیش از دو»

 1«.برچی شلیک کرد

روز، یک دقیقه هم صدای گلوله و انفجار و بمب و راکت و هاوان  55سنبله،  17حد اقل پس از »

 7«.از کابل گم نشد

 ها بپردازید و نتیجة دلخواه را به دست آورید.آنگاه به ضرب و جمع آن

های کابل کمابیش حالت تقابل یخته، جنگی رهبران نافرهفریبانهاز آنجا که بر اثر تبلیغات عوام

در پی داشت.  را های خونبار قومیگیریاقوام را به خودگرفته بود، گاه در نقاط مختلف کشور، انتقام

ها در جنوب کشور بود. استاد مزاری در دیدار با یکی از آن موارد، مفقود شدن سه هزار تن از هزاره

 دهد:نگونه شرح مینمایندگان تاجیک شمالی، ماجرا را ای

سه هزار مهاجر ما بعد از چهارده سال مهاجرت حرکت کردند که کابل آزاد شده ... این سه هزار »

دانیم که این سه هزار نفر ما نفر ما بین هلمند و قندهار گم شدند و تلف شدند ... تا امروز هم نمی

گوسفند مردم اگر در یک جا  در کجا کشته شدند و برای چه انداخته شدند؟ شما و خدا سه هزار

 1«.کنند؟، این را در سطح بین المللی اعالن نمیگم شود

 کند:به طور گذرا به این واقعه اشاره می خود معلم عزیز هم در خاطرات

ای به نام کشک نخود در ها در مسیر بازگشت از ایران در منطقهحدود سه هزار نفر از هزاره»

 5«.جنوب غرب کشور ناپدید شدند

                                                                 
 .771های استاد مزاری، ص ( فریاد عدالت، مجموعة مصاحبه 7

 .711( بگذار نفس بکشم، همان، ص  1

 ، منتشره در:7711/ 7/ 7، سخنرانی معلم عزیز، سخنی که با خون نوشته شد ( 3

 http://republicofsilence.org/fa-AF/article/    /717  

 .511ـ  511( به نقل از: بگذار نفس بکشم، ص  1

 .711( همان،  5
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حدیث مفصل بخوانید  خود روی شما قرار دادیم. و شما رو بهای از دریا را با این چند نمونه، قطره

 از این مجمل.

                                        ●  ●  ●  ●  ● 

آنچه از آغاز این فصل تا اینجا ـ اعم از ریز و درشت ـ فرا روی شما قرار دادیم، شواهد و دالیلی 

ه مبین و نشانگر اتخاذ منطق جنگ و ستیز توسط استاد مزاری و یاران همفکرش بود. عمل و بود ک

مشی سیاسی و طبینی و ختواند بیانگر طرزتفکر، جهاناقدام گویاتر و رساتر از هر سخن و برهانی، می

 ایم از متن حوادث و فکری یک شخص یا یک جریان باشد. آنچه ما در مقابل شما ردیف کرده

است؛ نه ادعاست و نه تأویل و  زاریاز رفتار و سلوک شخص استاد م ها سربرآورده و برگرفتهاقعیتو

« مندی زِبٌ»در پرتو انتخاب چنین تاکتیکی بود که مردم خوش ذوق کابل به حزب وحدت لقب  تأمل.

دارد و با همه سازگاری ن یک از همقطاران خود سرِبدون شاخ و شروری که با هیچ داده بودند؛ یعنی بزِ

 :درگیر است

 با را معنادار بسیار جملة این و نمایندمی زمزمه کنار و گوشه در کابل مردم که نیست جهتبی»

 پس را ما گاو یک و ببرید را تان شاخ بدون بز یک با خر هفت "که کنندمی تکرار خودشان

 7«.اندگذاشته ویژه نام کی رهبری مدعیان این از کدام هر برای که نیست جهتبی باز و "بدهید

 71ها با همة اقوام. در طول اقامت حزب وحدت بر سر هیچ و پوچ با همة احزاب درگیر شد و هزاره 

و ویرانی تشکیل  خون، خشونتاستاد مزاری در کابل، تاریخی آفریده شد که اضالع مثلث آن را  ةماه

یان اقوام ساکن در خانة مشترک و داد. و محصول این تاریخ، خلق خصومت و عداوت پایدار ممی

 تبدیل برادران همکیش و هموطن به دشمنان تشنه به خون همدیگر بود.

 دهد: های کابل نیز تصویر ذیل را از آن روزهای نامردی و نامرادی، ارائه میترین مبلغِ جنگافراطی

 یی که در زمان بابهها مزاری خورد شد و خون  هایی که در زمان بابه یاد تان باشد که استخوان»

مزاری روی داد، در تاریخ سیاسی    مزاری در شهر کابل ریخت و فجایعی که در زمان بابه 

مزاری در کابل بود، دو سال و   یاد تان باشد وقتی بابه...  افغانستان کمتر سابقه داشته است

ی تبدیل شد. غرب کابل به چنان میدان جنگ هشت ماه، یک لحظه صدای انفجار خاموش نمی

شهری در خط مقدم »سی در کابل، یک بار این شهر را  بی شده بود که لیزدوسیت، خبرنگار بی

                                                                 
 .71ها در کابل، ع. افسرده خاطر، ص ( نبرد هزاره 7
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روز، یک دقیقه هم صدای گلوله و انفجار و بمب و  55سنبله،  17لقب داد. حد اقل پس از « جبهه

ی هم در الی مزار  راکت و هاوان از کابل گم نشد. این وضعیت تا زمانی ادامه یافت که باالخره بابه

 7«.همان انفجار و خشم و خشونت از میان رفت

جنگ، خشونت و خصومت به حیث یک سنت، قاعده، هنجار و حتی افتخار، پذیرفته شد و آن را 

نامیدند. « سیاسی ةمقاومت عادالن»و « سنگرهای دفاع از عزت و شرف مردم« »جبهه عدالتخواهی»

های قرن را، ها وضایعهانگیزترین فاجعهیکی از غم جهان و های انسانی دریکی از اسفبارترین تراژدی

 در غرب کابل لقب دادند و خالق این فاجعه را پیشوای کبیر خلق!  هاساز هزارهمقاومت کبیر و تاریخ

کاری، لب به توزی و سیهجویی، کینههر آنکه از سر درد و درک، فریاد برآورد و از این همه ستیزه

دشنام و شالق مالمت بر پشت و پهلویش فرود آمد و طوماری از  ةد، فوراً دشنشکوه و شکایت گشو

 ناسزا، دشنام و اتهام تحویلش گردید.

ها خو گرفته ش آتشبارها و سرفه مسلسل، چنان با غرّدستانهبها و تفنگبسیاری از قوماندان

کشید و سابی شعله میشدند. وقتی تنور جنگ حمبتال می ه بدون آتش و باروت به سردردبودند ک

کرد، برخی از این کاشت و شیون زنان و کودکان، فضا را پر میآتشبارها در کوچه و بازار انفجار می

 آمدند که خود را برهنه ساخته به مصاف حریف می چنان به وجد و شور جنگ، ةتفنگداران شیفت

 رفتند.می

به « توانی بمیرتوانی بمیران و اگر نمیاگر می»این جملة مثله شده از مرحوم دکتر شریعتی که 

فهماند که در این منطقه چه صورت تابلوی بزرگ در چوک دهمزنگ نصب شده بود که به خواننده می

کرد که در اینجا قانون جنگل و قاعدة تنازع فرهنگ و بینشی حاکم است. این تابلو آشکارا اعالم می

کن و ببلع وگرنه خودت پاره خواهی شد. ان را پارههای قوی داری، دیگربقا حاکم است؛ اگر پنجه

« خدا»شاید از تبعات همین فرهنگ و اندیشه بود که برخی از تفنگداران در کابل، تفنگ خود را 

 «.غریبی»و « کاسبی»کردند و جنگ را خطاب می

 و چه زیبا و گویا سرود آن شاعر مدیحه گو و دغل سرا:

           

 7 ماست آئین، سر خط پدرین ماست       ارث ، نامة خونجنونو  جنگ

                                                                 
 ، سخنرانی معلم عزیز، پیشین.سخنی که با خون نوشته شد(  7
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 :محور دوم

 

 راهه و خالف مصالح مردم بود؟چرا تاکتیک جنگ، بی

 

خواهد  نیاز از استداللواضح ساخته باشیم، محور دوم بی اگر محور اول بحث را به درستی تبیین و

دیدی نیست. این ، ترکبریاست وگرنه در کلیت و صحت این  صغریبود. نکته اساسی اثبات آن 

را به  فرضیه )بطالن تاکتیک جنگ( چندان بدیهی و آفتابی است که تصور صحیح قضیه، تصدیق آن

که از آثار مخرب، ویرانگر شود سازد. چه کسی یافت مینیاز میارد و مدعا را از اقامه برهان بیدنبال د

که اندک  مطلع نباشد؟ هر انسانی ها)جنگ( بر زندگی و سرنوشت انسان این پدیده شوم ةکنندو تباه

ی با هاتاریخ کرده باشد، قطعاً در این سیاحت، شاهد زوال و انهدام تمدن سیاحتی در نمایشگاه 

به وسیله این بالی هستی سوز بوده است. اثر  پویای انسانی های آباد و مجموعههاشکوه، سرزمین

انگری و نابودی. اصوالً هر ریب، ویرطبیعی آتش، سوزندگی است و اثر طبیعی هیوالی جنگ، تخ

 شود، هدف از آن ایجاد تلفات و یا انهدام در اردوی مقابل است.ای که در جنگ شلیک میگلوله

بناءً طبیعت و ماهیت جنگ؛ شوم، زشت و نامقدس است مگر اینکه آرمان مقدس و انسانی در وراء 

زیبا سازد و به این پدیده نحس و منفور، ی آن را شیرین و هاو زشتی هاجنگ نهفته باشد تا تلخی

دیق این استثناء قداست و ارزش ببخشد. سوژة مورد بحث و نظر ما )جنگ داخلی افغانستان( از مصا

که در چهارده سال جهاد با هم میثاق  هموطن و همکیشآید؛ زیرا خونریزی میان دو نیز به شمار نمی

 تواند مقدس و دارای بار ارزشی باشد.نمی ، در هیچ مسلک و منطقیدداشته ان اخوت و خون

که  آور شدیم، این ادعا )بطالن تز جنگ و تفنگ( از بدیهیات است؛ ولی از آنجایاد چنانکه قبالً

ساالری بر این دیار سایه جنگ اخالقمحور است و قدرت و ساالرجامعه ما هنوز یک جامعه تفنگ

کنند و شمشیر را تفنگ جستجو می ةرا در سایند کسانی که سعادت بشر افکنده است، هنوز هست

                                                                                                                                                                                                                 
 جموعه دوم.( تبر و باغ گل سرخ، م 7
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دانند. بر این اساس، ناگزیریم دالیل چندی برای بطالن نهایی در حل اختالفات می داور طبیعی و

 :نیزه برای این دسته ارائه نمائیممنطق جنگ و سر

 

 :در مناسبات انسانی آخرين ابزار ؛جنگـ 1

انسانی است؛ یعنی هر گاه میان دو مجموعه انسانی، مورد استفاده در مناسبات  جنگ، آخرین ابزار

به هر دلیلی پیش بیاید، آخرین وسیله برای رفع و دفع تنش و تضاد، دست بردن  اصطکاکو  تصادم

، گفتگوزدا مانند هنگامی که دیگر ابزارهای اصطکاک به اسلحه و استفاده از قوه قهریه است. تا

آمدن در مقابل حریف برای رفع و دفع تضاد و تخاصم موثر  نشینی و کوتاهازش و حتی عقب، ستفاهم

رسد. جنگ در مناسبات نمی      خونریزیو  خشونتتفنگ و خلق  باشد، هرگز نوبت به کشیدن ماشة

 انسانی مانند جراحی در تداوی بیمار است. تا زمانی که درمان بیماری از طریق دارو، پرهیز، مراقبت و

د. چاقوی جراحی را زمانی فعال از اساس موضوعیت ندار و قطع عضو راحی... امکان داشته باشد، ج

ای جز برداشتن آن عضو چاره رایی خود را از دست بدهند و کنیم که دیگر ابزارهای درمانی، کامی

 فاسده شده نداشته باشیم.

ورت و به آن حد از ضر حال ببینیم استاد مزاری که مشتاقانه وارد آنهمه جنگ شد، آیا واقعاً

لی هم دیگری پیش رو نداشت؟ اگر خی گزینه، هیچ هااضطرار رسیده بود که جز به کار انداختن تفنگ

ی وحدت و اتحاد چنین بوده است. اگر باز هم هاگوئیم در مورد جنگمی جانبدارانه قضاوت کنیم، 

نگ با جمعیت . اما جنماییمفهرست اضافه  ارفاق و سخاوت کنیم، جنگ با طالبان را نیز در این

بود، هرگز به این حد از ضرورت  هاپیمان هزارههم ظار که ممثّل یک ملیت محروم واسالمی و شورای ن

 یا تعداد پست دولتیمنطقه شهر یا فالن چوک و  نرسیده بود؛ زیرا این جنگ جز اختالف بر سر فالن

ی جزئی با اندکی هاین تنشرقابت و لجاجت آقایان مزاری و مسعود، دلیل دیگری نداشت. ا هاو بعد

تعقل و تفاهم، قابل رفع بود. اما در موضوعات اساسی و آرمانی، تضاد و اختالفی میان این دو جریان 

 وجود نداشت.

تازه از این مورد هم اگر چشم بپوشیم، جنگ با حرکت اسالمی و نیز جنگ با رقبای درون حزبی و 

ت نرسیده بود که فعال ساختن توپ و تانک، اجتناب سنبله، قطعاً به این سرحد از ضرور 17غائله 

 ناپذیر باشد.
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نمود. ابزاری از ابزارها استفاده معکوس می .گردد که استاد ماز این توضیحات مختصر، روشن می

شد و می همان آغاز راه به کار انداختهبه کار انداخته شود، در  هاکه باید در آخر خط و در بن بست

 انداخت.و سوارکار نشده، گرد و خاک راه می کشیداش را می، موزهیا نرسیدهایشان هنوز به در

 هدف يا وسیله؟جنگ؛ ـ 7 

هیچ گاه هدف، آرمان و مرام نیست؛ بلکه وسیله و ابزاری است برای  یجنگ در مناسبات انسان

جنگ ف به این دلیل که از جنگم صرمن می»گوید: . هیچ عاقلی نمیرسیدن به یک هدف و آرمان

  بلکه  .«شومر درد شدید مبتال میآید؛ مقصدم از جنگ، جنگ است و اگر نجنگم به سخوشم می

ترین حتی برای وقیحانه جنگم.می «و مردمم و یا ایدئولوژی و آرمانمبرای دفاع از میهن »گوید: می

ای جنگجویان شود تا انگیرة خیالی هم که شده برمی هدف و یا اهداف موهوم تراشیدهتجاوزات نیز 

 ایجاد فضای»تحت عنوان  را به ممالک مختلف جهان الً آلمان هیتلری، تجاوزات خودایجاد گردد؛ مث

؛ به این معنا که سرزمین آلمان، کوچک است و جمعیت آن کردتوجیه می« حیاتی برای ملت آلمان

که این فضای حیاتی  تر استزیاد و این ملت برای ادامة حیات و بقای خود نیازمند یک فضای وسیع

 توانست شامل کل کره زمین و کرات دیگر شود.می

 !ن برای کودک نه کودک فدای پیراهنپیراه     

، جنگ تا زمانی مجاز، مشروع و معقول است که در خدمت یک آرمان و ی این اصل عقالنیپایهبر 

هدف، قربانی و فدای  ه خودِهدف باشد و ما را به آن هدف نزدیک سازد. اما هر گاه احساس شود ک

و غرّش آتشبارها، گم و شود و چهره مقدس آرمان و مقصود در میان چکاچک شمشیرها جنگ می

گردد، در این صورت جنگ هرگز مجاز نیست. به قول معروف ما پیراهن را برای کودک می گور می

 دوزیم، نه اینکه کودک را فدای پیراهن کنیم.

بود؛  هاخودش، ستاندن حق و حقوق تضییع شده هزاره ةبه گفت ی از آنهمه جنگهدف استاد مزار

بینیم که او به جای گرفتن حقوق، خود این مردم را فدای حقوق گر به فرجام کار او دقت کنیم، میاما ا

برای کودک،  را در آتش جنگ سوزاند و به خاکستر تبدیل کرد. هانمود. تمام هست و بود هزاره

هدف، قربانی وسیله گردید و وسیله بر جایگاه  ه کودک فدای پیراهن شد.پیراهن دوخته نشد؛ بلک

 هدف تکیه زد. چنین جنگی که باید آن را نوعی انتحار نامید، هرگز مجاز و معقول نبوده و نیست.
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 :ی جامعۀ هزارههاـ تنگناها و چالش3      

ان را به تسافغان یارهرهبری جامعه شیعه و هز هر شخصی در هر زمان و شرایطی که بار سنگین

اشته باشد و بخواهد نسبت به سرنوشت و آرمان این مردم، تعهد و صداقت د کشد، اگر واقعاًبدوش 

را به سرمنزل مقصود برساند، باید این نکات را در تدوین  خلق محنت کشیدهاین  ةقافله پراکند

 استراتژی و تاکتیک خود، مورد توجه قرار دهد:

 بی و هم اقلیت قومی و زبانی:هم اقلیت مذه ـ الف

عالوه بر اقلیت نژادی و لسانی، اقلیت مذهبی نیز هستند. تاجیک، ازبک، ترکمن و سایر  هاهزاره

حاکم، دچار دوگانگی هستند، از لحاظ مذهب دارای  قومیت اگر از لحاظ نژاد و زبان با هااقلیت

ممکن کمی نیست.  هبی افغانستان چیزِاشتراکند. و این عامل پیوند و اتصال در جامعه سنتی و مذ

حاکم گردد و  گروه قومیمیان آنها و  و پیوند وصل ةحلق ، اشتراک مذهبی،است در بسیاری از موارد

 مذکور ةتوانند برگ برندمی وقتی در تنگنا قرار گرفتند، هارا پر سازد. هر کدام از این اقلیت هافاصله

 را وارد میدان سازند. 

خواه در دو جبهه مخالف قرار دارند. از این ویژگی از لحاظ مذهب نیز با قوم تمامت هااما هزاره

مانند اتهام جاسوسی و یا مزدوری برای  ؛شودمی نیز زائیده ، چندین جرم و اتهام دیگرهاهزاره

تواند و می آیدپدید میدین نیز از همین ویژگی و خروج از ارتداد  .. اتهام. کشورهای هم مذهب و

به دنبال  هاو قشری را علیه هزاره متعصبی هاو در نهایت جنگ مذهبی و بسیج توده جهادتوای ف

سوگمندانه باید اذعان نمود که  ایم.ی از این قبیل را در گذشته داشتهیهاداشته باشد، چنانکه نمونه

دریافت ویزای یک پشتون هیچگاه یک تاجیک، نورستانی، بلوچ و ازبک را قربتاً الی اهلل و به قصد 

ی رافضی به قصد کسب پاداش اخروی و نایل آمدن به مزایای اما قتل هزاره کشد؛ورود به بهشت نمی

 مادی، پدیدة معمول است.

 ن مرز و بوم، یک جرم بیشتر داریمی ایهابناءً باید توجه داشته باشیم که ما همیشه از دیگر اقلیت

 و آن تعلقات مذهبی ماست.
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 ر در میان ساير اقوام:اقلیتی محصو ـ ب

ر اقوام ساکن در این سرزمین هستیم و با هیچ کشور خارجی یما یک اقلیت محصور در میان سا

ارای د هاکه از چنین محدودیتی برخوردار نیستند. پشتون هامرز مشترک نداریم. برخالف دیگر ملیت

جنگ باشند، تسلیحات،  هستند. اگر سالیان دراز درگیر کستانپامرز مشترک بسیار طوالنی با 

با  هاگیرد. همچنین تاجیکز این طریق در اختیارشان قرار میامکانات و لوازم اولیه زندگی ا

 با ایران. هاو هراتی ازبکستانبا  هاو ازبک تاجیکستان

ایم؛ همانگونه که قلب در محاصره سایر اعضای بدن قرار دارد، اقع شدهاما ما در قلب افغانستان و

 و دهنده پیکرة افغانستان هستیم. این ویژگی اقلیمیتشکیل هایندامسایر ا ةدر محاصر نیز ما

    بسیار به ضرر ما و نفع رقبا سنگین ، در توازن قدرت و قوت میان اقوامکفه ترازو را  جغرافیایی،

توانند می   هستیم و رقبای ما  و در معرض تهدید پذیر ما آسیباوالً ؛کند. به خاطر چنین موقعیتیمی

با محاصره اقتصادی و تسلیحاتی، گلوی ما را به شدت بفشارند؛ چنانکه طالبان امروزه در کمال شدت 

فشار  یرا چقدر در منگنهدانیم که مردم ما کنند و همه میت، از این سالح مخرب استفاده میو حدّ

 اند؛قرار داده

را در  ایم. اگر رقبای ما مردم ماز دور افتادهرسانی جهانی نیتباطی و اطالعثانیا ًاز شاهراه ار 

ق و ابعاد آن مطلع نخواهد شد. آنگونه که نژادی کنند، دنیا چندان از عم ةهزارستان، قتل عام و تصفی

 هاترین شیوهبا وحشیانه ة قومی% یک مجموع11اتفاق افتاد.  عبد الرحمن همین وضعیت ةدر فتن

 ین فاجعه چندان در دنیای خارج انعکاس نیافت.قتل عام شدند، اما ابعاد و وسعت ا

 ی خارجی:فقدان پشتوانه ـ ج

مند بهره که از چنین مزیتی هاپشتوانه خارجی مطمئنی نداریم. بر خالف دیگر ملیتها هزارهما 

که حامیان آنها یعنی  هاو ازبک هاپشتون خارجی مقتدر دارند مانند پشتیبان و متحدهستند. یا 

هم از توان  ؛شوندای مهم و وزین در منطقه محسوب میهر کدام کشوره ازبکستانو  پاکستان

انی، تکیه گاه برخوردارند و هم از لحاظ سیاسی و رو از متحدین داخلی خود حمایت مالی و تسلیحاتی

در نیست، حداقل یک دولت مقتچندان آیند. یا اگر آن پشتوانة خارجی، مطمئنی به حساب می

هر  هادر جوار مرزهای خود دارند که این خود یک مزیت بزرگ است. اینگونه دولتنژاد خارجی هم

 آید:دست کم دو کار از دست شان بر می چند ناتوان هم باشند،
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توانند به صورت پل ارتباطی برای پشتیبانی و اکماالت کشورهای مقتدر عمل کنند؛ : مییک

کند؛ به این ی افغانستان بازی میهارای تاجیکهمین رول را ب تاجیکستانچنانکه در بحران فعلی، 

اما جایگاه  ؛خود در افغانستان است تبارانتوان الزم برای کمک به هم معنی که گرچه این کشور فاقد

 پل ارتباطی میان نیروهای مسعود و روسیه را یافته است.

نشینی و بیرون عقباشته باشند، حداقل راهی برای ای هم ند: اینگونه کشورها اگر هیچ بهرهود

 دهند.د قرار میخونان خورفت در اختیار هم

پشتیبان خارجی ما  رانای در این میان چه داریم؟ به طور سنتی و در انظار جهانیان، هااما ما هزاره

، هاراه ارتباطی با هزاره آید؛ در حالی که این کشور اوال ًبه دلیل نداشتن مرز مشترک وبه حساب می

ایران اگر با ما پیوند مذهبی  ثانیاً ؛ار نیستوانایی و قدرت مانور چندانی در این زمینه برخوردعمالً از ت

ی دیگر پیوند خونی و فرهنگی دارد. از آنجا که ایران نیز مانند هر دولت هادارد، با برخی از مجموعه

 ةکرد که تأمین کنندی حمایت خواهد ااز آن مجموعهطبعاً یش اصل و زیربناست، دیگر، منافع ملی برا

دولت استاد  ی حزب وحدت وهاباشد. چنانکه در جنگ اشو همسو با استراتژی فراملی اشمنافع ملی

 جانب دولت را ترجیح داد.  ربانی، ایران عمالً

 پذيری:فقر و آسیب ـ د

یت ها از هر ملدست هستیم. هیچ نیازی به گفتن و توضیح ندارد که هزارهفقیر و تهی ما مردمِ

ای ن فقر کمرشکن چیست، مبحث جداگانهدیگری فقیرتر و محروم تر بوده و هستند. حال دلیل ای

ی آباد و هاترین علت این وضعیت را غصب سرزمینبه طور سربسته، مهم توان عجالتاًطلبد. میمی

 سرسبز این مردم نام برد.

بر هیچکس پوشیده نیست،  نقش اقتصاد و ثروت در پیشبرد اهداف سیاسی، اجتماعی و آرمانی

ر یکی ی دنیای معاصر، برنده نهایی آن طرفی است که کیسة پر دارد. به تعبیهامخصوصاً در کشمکش

. بر این اساس، ما که دست مان از آسمان کوتاه و بانک وتانک خواهد: می از بزرگان، جنگ دو چیز

، نیازمند دیگران هستیم، پر واضح ترین لوازم معیشتاز زمین کنده است و برای ابتداییپای مان 

است که نه توان مالی یک جنگ دراز مدت و فرسایشی را داریم و نه تاب و توان محاصره اقتصادی 

 رقبای خود را.
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 الزامات و مالحظاتِ رهبری چنین قومی

که رهبری پذیری که بر شمردیم، هر شخصی چهارگانه فوق الذکر و نقاط آسیب با عنایت به نکات

و تنگناها، خطوط  هاداشت این نقطه ضعفگیرد، باید با لحاظ و در نظررا به عهده می یمردم چنین

 ینه سیاست بلند پروازانه و لقمهگر ی خود را طراحی و تنظیم نماید. وهاو سیاست هاکلی پالن

ور، باید نگناهای مذکو ت هاگذاری با لحاظ محدودیتریزی و سیاستبزرگتر از دهان خواهد بود. پالن

گیرد، با یک مجموعه، راه خصومت در پیش می اندیشانه و محتاطانه باشد. اگر بابسیار مصلحت

« ب»درگیر جنگ است، با حزب « الف»مجموعة دیگر باید دست اخوت و مؤدت دهد. اگر با حزب 

ر با اگ ،کنندهر سو خود را در محاصره احساس میباید پیمان اتحاد داشته باشد. مردمی که از 

 اضع دوستانه داشته باشند. شرقی مواضع خصمانه دارد، باید با غربی مو ةهمسای

عاقالنه  روست،ه ب رو و تهدیدهای بالقوه هامحدودیتر، پذیای که با این همه نقاط آسیبمجموعه

مناسب ترین سالح و ها گالویز شود. نیست که از موضع تقابل و تخاصم سخن بگوید و با تمام طرف

  و مؤدت. ملت پابرهنه و  ار برای چنین مردمی، تدبیر و مداراست و رساترین زبان، زبان تفاهمابز

حقوق انسانی خود، داعیه و ادعایی ندارد و در اندیشه طرد، نفی و حذف  ةای که جز مطالبکندهیخن

 تفاهم سازد.راهکار تهاجم را جانشین  ابزار هیچکس نیست، نباید

 رز طلبیدن!کاله کج گذاشتن و مبا

انتخاب کرده بود،  هابا توجه با آنچه گفته آمدیم، راهی را که استاد مزاری در قبال سرنوشت هزاره

و تنگناهای فوق و نیز بر اساس مصالح  هایعنی تاکتیک جنگ و مشت آهنین، آیا بر مبنای محدودیت

راه، راه سربلندی و احقاق یا این آتنظیم و سنجیده شده بود یا نه؟  و منافع مردم شیعه و هزاره،

 این مردم؟ و در نهایت، تحقیر حقوق این مردم بود یا راه نابودی

تواند به داوری دید می ةضاوت بنشیند، از دو زاویاگر کسی بخواهد در این خصوص بر مسند ق

غم  بپردازد: نخست از زاویه دید تبلیغات و توجیهات دوستداران و مریدان استاد مزاری که تمام هم و

و « قهرمان ملی»، «ناجی قوم»، «هزاره ةباب»که چگونه او را  شان حول این محور متمرکز است

ترین شاهکار و ترین خطای او را بزرگمردم بسازند و بر این اساس فاحش این« تاریخی ةاسطور»

 مانند و ماندگار!ی بیهای او را نیز حماسههاکنند و طبعا ًجنگافتخار قلمداد می



 ـــــــــــــــــــــــاسطورۀ شکسته   □ 21

 

 هاتراشی، بر اساس واقعیتبابه سازی وبغض و قهرمانه دید دوم این است که به دور از حب و زاوی

و مصالح به داوری بنشیند. اگر ما از گروه دوم باشیم و کاله مان را قاضی قرار داده، به دور از 

شی مبه این نتیجه خواهم رسید که خط پیشداوری به بررسی این موضوع بپردازیم، بدون تردید

انتخاب شده توسط استاد مزاری، راه نابودی و انهدام این مردم بود نه راه نجات، عزت و سربلندی 

 اینان.

شیفتة جنگ را در اطرافش مشاهده کرد ـ آنهم افرادی از هر  دستِهوقتی تعدادی تفنگ ب .م .ا

جواب سرباالیی داد. کالهش را کج گذاشت و به همه  طیف و گرایش و اغلب فاقد آرمان و مرام ـ فوراً

نمایی زد که گویا ارتش هیتلر و گنج قدرت چنان سرگرم جنگ و رویارویی گردید و دست به مانور

و تنگناها را درست  هاقارون را در اختیار دارد. هم آینده را از یاد برد و هم روز مبادا را. نه موقعیت

ای رفتار کرد که گویی رسالتی جز جنگ گونه لح دراز مدت مردم و جامعه را. بهارزیابی کرد و نه مصا

شدن است. برای خود قائل نیست. کسی که لقمه بزرگتر از دهانش بردارد، نتیجه طبیعی آن خفه 

کنده و ریسمان به دوش، چنان تاکتیک آهنین و سیاست فوالدین را کسی که برای یک قوم یخن

خن نگوید، نتیجه طبیعی آن همان است که انتخاب کند و جز با زبان توپ و تفنگ با زبان دیگری س

 .همه دیدید و شنیدید

 مثال سادهيک 

ممکن است گفته شود: این صحیح است که حزب وحدت با احزاب بسیاری در کابل وارد جنگ 

 اند؟ا، مقصر و عامل جنگ و فتنه نبودهگردید اما از کجا معلوم که آنه

نیستیم. اکثر  افروزان نبوده وتطهیر دیگر جنگه در صدد تبرئه و گوییم: ما هیچگادر پاسخ می

ین جنگ داخلی و گسترش ا ةوان نظامی، در تکوین و تداوم فتنی برخوردار از تهااحزاب و تنظیم

 .ن نوشتار بررسی کارنامهء حاند؛ ولی از آنجا که محور بحث ما در ایفاجعة ملی، دخیل و مسئول بوده

ایم و این هیچگاه پرداخته و سهم ایشان دراین فاجعهی نقش و استاد مزاری است، فقط به بررس .و

 اند.بوده مؤدت و ن، فرشتة صلحبدان معنی نیست که دیگرا

مقصر بودن این حزب و استاد مزاری را  . و. .به سوژه مورد بحث خودمان یعنی حپردازیم پس می

 توان به تصویر کشید:می ی کابل با ارائه مثالی سادههادر جنگ
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ینی، شش نفر محصل با هم زندگی کنید در خوابگاه یک دانشگاه یا در حجره یک مدرسه د فرض

دست به یخن  حمیداست، فردا با درگیر  محمود، یک روز با احمد کنند. از میان اینها یکنفر به ناممی

 اعضای اتاق به نحوی دچار تنش و ةو همینطور با هم کند.دعوا می محمدشود؛ روز دیگر با می

کشمکش است. حال اگر از هر عاقلی سئوال کنیم که در این ماجرا، احمد مقصر است یا پنج نفر 

گیرد، او طرف منازعه قرار می گان،آنکه با هم دیگر، او بدون تأمل پاسخ خواهد داد: احمد. زیرا

 ناسازگار و فاقد تعادل روانی است.

نظامی در کابل داشت. هر روز  ـسیاسی  هایو استاد مزاری جایگاه احمد را در میان مجموعه .و .ح

گو و توان گفت همه آنها زوررت درگیر بود. پرواضع است که نمیی صاحب قدهابا یکی از مجموعه

 مظلوم و مورد ستم. به تنهایی، .و .اند و حمتجاوز بوده

ایر اعضای ام روزی سدر مثالی که ذکر کردیم، بسیار طبیعی و مطابق انتظار خواهد بود که سرانج

کنند. در شان به انتها برسد و همه دست به دست هم داده، شرّ احمد را از سرشان کم اتاق بردباری

دولت، طالبان، اتحاد،  ـهمه را با خود دشمن ساخت، سرانجام روزی همه آنها  .م .کابل نیز آنگاه که ا

 را از میان برداشتند. دست به دست هم داده این عضو مزاحم و ناسازگار ـ اکبری حرکت، جناح

آمد، نیز از این پیشامد چنان ناراضی به شمار می .م .سمی متحد اکه به طور ر حزب اسالمیحتی 

ی بر تن داشت. در طول مدت .م .طلب ای کاری از برخی نیروهای آشوبهانبود. زیرا این حزب نیز زخم

ری از مقاطع، درگیری میان نیروهای ، در بسیابرقرار بود ائتالف نظامی این دو حزب علیه دولت که

حکمتیار و قوماندان شفیع در یک گوشة شهر جریان داشت. به عالوه در واپسین روزهای عمر این 

ائتالف یعنی قبل از تخلیه چهار آسیاب توسط حزب اسالمی، روابط این دو متحد به شدت دستخوش 

 نزدیکی با دولت آغاز کرده بود. یی را برایهاتالش .م .همین خاطر، ابحران شده بود و به 

 نصیب گرگ بیابان و بارکش غول طالبان    

بود. این چاهی بود ی او هاسیاست طبیعی یو استاد مزاری آمد، نتیجه .و .بنابراین آنچه بر سر ح

در طول سه سال تندروی و ناسازگاری برای خود کنده بود. به همین جهت بود که با همة  .م .که ا

و هیچ دولت خارجی از این پیشامد ـ به جز دوستم  ـحادثه، هیچ گروه و جریانی در داخل تلخی این 

استاد مزاری خسته شده بودند و طلبی و ناسازگاری ف نکرد؛ زیرا همگان از آنهمه جنگاظهار تأس

 .«خود کرده را تدبیری نیست»دانستند که چنین سرنوشتی را مزاری، خود برایش رقم زده است و می
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بپاشد، سرانجام هر کی بذر خصومت  .«کنددرو می هر کس باد بکارد، طوفان»ه قول معروف ب

شود. استاد نه است که به دریای خون منتهی میکند. عداوت بستر رود فتمحصول خون درو می

، هر چه کاشت بذر خصومت و عداوت بود و سرانجام هم هامزاری در سه بهار باغبانی بوستان هزاره

افتد و در بیابان تندرو و تکرو، سرانجام از نفس میلخی چید که همه دیدید و شنیدید. راهرو میوه ت

صد افسوس و دریغ که استاد مزاری «. بارکش غول بیابان»تنهایی یا نصیب گرگ و زاغ می شود و یا 

 .طالبان شد و هم نصیب گرگ بیابان هم بارکش غول
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 :اشاره

استاد مزاری  ةجویانی ستیزههاو موضع گیری هاکردیم، فهرستی از جنگآنچه در فصل پیشین مرور

بود. ناگفته پیداست که بررسی تفصیلی دالیل، عوامل، ضایعات، تلفات و پیامدهای هر یک از این 

ی اینکه متهم به ز دیگر سو برانه در حوصله این نوشتار است و نه مفید به حال خواننده. ا هاجنگ

ورد کنکاش و کالبد ! ایشان را مةخواهانشاهکارهای عدالتگویی نشویم، یکی از کلی بافی و مبهم

شفاف و تشریح شده، حدیث  ةتوانید با معیار قرار دادن همین یک نموندهیم. شما میشکافی قرار می

را نیز  هاروزنه کوچک، اعماق و ابعاد دیگر جنگرا از این مجمل بخوانید و از این  هامفصل سایر جنگ

 به تماشا بنشینید.

 سنبله؛ نقطه اوج منطق جنگ و تفنگ 73

جنگ علیه دو جریان شیعی )حرکت اسالمی و رقبای درون حزبی( به طور همزمان و ناگهان در  

سته از سنبله، در حالی که کودکان گرسنه و خ 17اتفاق افتاد. شب چهارشنبه  7717سنبله  17

 جنگ کابل، به خواب ناز فرو رفته بودند، ناگهان غرّش آتشبارها، دیوار سکوت شب را فروریخت.

ی هراسان مردم به کوه تلویزیون، سیلو، داراالمان و دیگر خطوط تماس های خواب آلود و نگاههاچشم

با شورای نظار،  .م .انند دو سال گذشته، نیروهای ای متخاصم دوخته شد و گمان بردند که مهاقوت

اند. اما در کمال حیرت و ناباوری مشاهده کردند که دام حزب دیگر وارد زورآزمایی شدهیا ک اتحاد

رسد. آنچه اینبار مورد می به گوش غرب کابلی خونبار هاصدای پای جنگ اینبار از محالت و کوچه

 ود.بدوست نبود بلکه خانة  دشمنتهاجم و تطاول قرار گرفته بود، سنگر 

، .ا .رئیس شورای مرکزی ح جاوید ی محترم و معتبر شیعه مانندهای شخصیتهاگاهمنازل و اقامت

عضو کاظمی ، مصطفی .و .رئیس کمیسیون سیاسی حاکبری   .ا .رئیس کمیسیون سیاسی ح دیها

و  نظامیی هاعضو شورای عالی نظارت، قرارگاه فاضلبرجسته شورای مرکزی، دفتر کار آیت اهلل 

و حتی  .و .ح ی فرهنگیهاامی و کانونظمراکز استقرار بخشی از نیروهای ن، .ا .ح فرهنگیمراکز 

 )ره( مورد حمله غافلگیرانه قرار گرفتند. مؤسسات امدادی و خیریه، مانند کمیته امداد امام خمینی

امید و کشی نشیعه ةآنرا مسابقه کشید که باید ی جنگی زبانهاشعله سنبله 17در  بدین ترتیب

 رگیر که هیزم اصلی این آتشی غرب کابل به ارمغان آورد. دو طرف اولیه دهاخانه ةمصیبت را به هم
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 نشین فرودنیز به محالت شیعهی هر دو طرف هاگشتند، همه از جوانان شیعه و هزاره بودند. گلوله

 افکند. دکان را به خاک میآمد و زنان و کومی

، وارد کارزار شده، همین منطقه را .م .نیز به حمایت از ا تم و حکمتیاری دوسهاو طیاره هاتوپخانه

دولت و متحدانش نیز به حمایت از جانب مقابل، داخل های طیارهزیر بمب و آتش گفتند. آتشبارها و 

ساختند. به عالوه نیروهای پیاده شورای هماهنگی و دولت رکه شده، همین منطقه را ویران میمع

الصه نشین شدند و پای بیگانگان به حریم مردم ما باز گردید. خار وارد مناطق شیعهبرای نخستین ب

شیعیان  دارزخم ی گلین وهاای در دست داشت، آنرا به سوی خانهدر این جنگ هر کسی که اسلحه

ند؛ بمب و موشک بر سرشان پناه و درمانده به هر سمت و سو که می دویدکابل نشانه رفت. مردم بی

 ی درگیر. هاآمد. نه موضع دوست مشخص بود و نه موضع دشمن و نه طرفمیفرود 

ا شاید مقدسات پناه آوردند ت علم حضرت ابوالفضلگاه به لگدمال شده به عنوان آخرین پناه مردم

این آخرین پناهگاه را هم به توپ  آنانرا مهار سازد. ولی  جنگجویان طلبیمذهبی، اشتهای جنگ

 بستند.

 يک غائله ی بهروزنه

ها ی استاد مزاری بعدها نشان داد، هفتهپیمانهپیمان و همآنگونه که اظهارات و اعترافات یاران هم

ی غرب کابل از قبل از رخداد بیست و سوم سنبله، وی و حواریون گرمابه و گلستانش، طرح تصفیه

د )اظهارات و شواهد در ادامة ریزی و سازماندهی کرده بودنوجود جناح منتقدِ ح. و. و حرکت را برنامه

های روحانی و جهادیی ح. و. و حرکت فصل خواهد آمد(. در این طرح، لیست بلندباالیی از شخصیت

ها و مراکز استقرار آنها نیز شناسایی شدند. پایگاهتهیه شده بود که باید دستگیر یا سر به نیست می

 ده شده بود )اسناد و شواهد خواهد آمد(.ها و قوماندانان معین سپرو تسخیر هر کدام به گروپ

    کردند که چیزی در حال وقوع است؛ اما دقیقاً گویا حرکت و جناح اکبری صرفاً احساس می

 دانستند که چه چیزی.نمی

، ساعت دو و پنجاه و پنج دقیقه، عملیات سرانجام در شب چهارشنبه بیست و سوم سنبله

ای جناح مزاری علیه مراکز استقرار جناح اکبری و حرکت، با ی نیروهطراحی شدهگسترده و از پیش



 24 □ کالبد شکافي یک غائلهـ فصل دوم  ـــــــــــــــ

 

شفر مخصوص از اقامتگاه استاد مزاری توسط مخابره به قوماندانانِ قبالً توظیف شده، ابالغ گردید و 

 بالفاصله عملیات آغاز شد.

بهره « سرعت عمل»و « گیریغافل« »کاریپنهان»کننده از سه اصل های عملاز آنجا که قوت

    آسا به دست آوردند و اکثر مراکز و های برقفته بودند، در ساعات و روزهای اولیه، پیروزیگر

های جانب مقابل را به سرعت تسخیر نمودند. در عین حال، مقاومت در برخی مراکز ادامه پایگاه

 داشت و رهبران دو جریان یادشده موفق به فرار شدند.

های شکست خورده به زودی همدیگر را یافتند. نیروهای ناحی اینها پایان کار نبود. جاما همه

ی خود را سامان داده، با تمام قوا به مصاف حریف آمدند. دولت ربانی به آنها پناه و سالح داد پراکنده

 و خود نیز به حمایت از آنان وارد جنگ گردید.

در تمام خطوط تماس، رو های مهاجم اینبار ورق برگشت. طی ده روز نبرد خونین و پرتلفات، قوت

یک از آنها باقی نمانده بود و در ی مقاومت برای هیچبه شکست و پا به فرار نهادند. توان و انگیزه

 مقابل، نیروهای اکبری، حرکت و دولت، به سرعت در حال تسخیر سنگرهای آنان بودند:

ی سقوط آستانهی بیست و سوم سنبله، حزب وحدت در چیزی کمتر از ده روز پس از حادثه»

کامل قرار گرفت. تقریباً تمام خطوط دفاعی آن در سراسر سنگرهای غرب کابل درهم شکسته و 

 7«.ترین حد ممکن تنزل یافته بودکمیت نیروهای آن در پایین

در شب سوم میزان )دقیقاً ده روز پس از آغاز غائله( در حالی که مزاری و یارانش جنگ برده و 

باخت بزرگ و شکست قطعی مبدّل ساخته بودند، پانزده نفر از قوماندانان ارشد پیروزی مسلم را به 

ی خود ساخته بیابند؛ در حالی که هر لحظه مزاری در منزل وی گرد آمدند تا راهی نجات از مخمصه

 کشیدند:انتظار سرازیر شدن نیروهای دشمن را می

کمربند دفاعی بود، حدود پانزده شب سوم میزان در حالی که بیشتر خطوط جنگی ح. و. فاقد »

نفر از قوماندانان ارشد ح. و. در منزل مزاری گرد آمده بودند. آنشب هول و هراس بر فضای غرب 

                                                                 
 .713( بگذار نفس  بکشم )خاطرات معلم عزیز(، همان، ص  7
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کابل سایه انداخته بود ... آنشب سنگرهای دفاعی از چندین نقطه در هم شکسته بود. بهرامی 

 7«.از چهار طرف وارد شوند ای دیگر نیروهای دشمنکرد که شاید تا چند لحظهبینی میپیش

در آن شب هول و هراس، مزاری از قوماندانانش خواست تا از میان نیروهای خود تعداد اندکی را 

؛ اما «کاری انجام خواهد داد»جمع کرده، همین امشب از سنگرهای شان حفاظت کنند و او هم تا فردا 

حفاظت از سنگرها نیستند، همگی  دانستند قادر به جمع کردن تعداد اندک ومیقوماندانان که 

سکوت کردند. آنها در کمال بیم و ناامیدی، منتظر ورود دشمن بودند؛ ولی از شانس آنها، نیروهای 

 اکبری، حرکت و دولت در آن شب از پیشروی دست کشیدند:

 ساعت ده و نیم شب بود که مزاری آمد ... مزاری از آنها خواست که بروند و از میان افراد خود»

های دفاعی را تا صبح حفاظت کنند و او نیز کاری خواهد کرد ... به تعدادی را جمع کنند و خط

ی نیروهای خود تعداد اندکی را جمع رسید هیچکدام آنها قادر نبودند که از مجموعهنظر می

کنند که قادر به حفاظت از خطوط دفاعی تا صبح باشند. شورای نظار و متحدان شیعی آن در 

 1«.شب پیشروی نکردند. دلیل آن را کسی ندانست جریان

یا به عبارت دیگر،  را که وعده سپرده بود انجام دهد« کاری»استاد مزاری از جلسه بیرون رفت تا 

شکار از خود نشان داد که جنگِ صد در ی هفت ساعت، او واقعاً اعجاز آی خلق کند. به فاصلهمعجزه

نمود. گویا دستی از غیب بیرون آمد و نیروهای متالشی شدة ح. صد باخته را به پیروزی نسبی تبدیل 

از آنها را گرد آورند، ناگهان « تعداد اندکی»توانستند و. را که تا هفت ساعت قبل، تمام قوماندانان نمی

ی بزرگ، در کمتر از یک روز، غرب به یک لشکر مهاجم و جرّار مبدل ساخت که در یک ضد حمله

 مخالف تصفیه نمود: هایکابل را از قوت

اما مزاری موفق شد تا با طراحی تازه نیروها و سنگرهای حزب وحدت را آرایشی تاره بخشد و »

ی حزب اسالمی، ی سنگین در هماهنگی با توپخانهاز اولین ساعات صبح با یک ضد حمله

غرب کابل ی اسکاد و نیروهای حرکت اسالمی و شورای نظار را از تمام نقاط استراتژیک در تپه

 7«.بیرون راند

                                                                 
 .711( همان، ص  7

 ( همان. 1

 ( همان. 7
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براستی آن اعجاز بزرگ و شگرد شگرف استاد مزاری چه بود؟ در آن شب تاریک و بیم موج و 

  گردابی چنان حایل، او چگونه توانست در مدت هفت ساعت یک لشکر در حال اضمحالل و احتضار را

های استاد مزاری وتبه یک لشکر مهاجم و پیروز مبدل سازد؟ آن لشکر ابابیل از کجا به یاری ق

 آمدند؟

نبودند و  حزب اسالمیآن لشکر ابابیل در آن شب هول و هراس، کس یا کسانی جز نیروهای 

که ا. م. در آن هفت ساعت انجام داده بود، چیزی جز تماس با حکمتیار و استمداد از وی « کاری»

      می( صریحاً اذعان ی حزب اسالنبود. معلم عزیز به بخشی از شگرد شگرف )پشتیبانی توپخانه

گذارد؛ در حالی که کند؛ اما بخش دیگر از اعجاز )نیروهای پیادة حزب اسالمی( را مسکوت میمی

دهد که تمام آن نیروهای مهاجم های قبلی همین خاطره به صراحت نشان میتوضیحات وی در بخش

   ها آنچنان از شکست قطعی )پیاده و توپخانه( باید از حزب اسالمی باشد؛ زیرا وی در آن بخش

توانستند تعداد های حزب وحدت سخن گفته بود که هفت ساعت قبل تمام قوماندانان نمیقوت

آنوقت هفت ساعت بعد، استاد مزاری با کدام نفس مسیحایی توانست از  اندکی از آنها را گرد آورند.

 را مهیا و وارد کار و زار سازد؟ یک نیروی در حال فرار، چنان لشکر تازه نفس، با انگیزه و مهاجم

های آن نیز نصیب کوتی اسکاد و سالحعالوه بر آنچه گفته شد، غنایم عمدة آن پیروزی یعنی تپه

های حزب اسالمی بودند، کننده در آن عملیات، قوتداد نیروهای عملحزب اسالمی شد که نشان می

 نه حزب وحدت.

در نشریة حزب اسالمی )میثاق ایثار( است که تمام آغاز و  دلیل دیگر بر این ادعا، تصریح حکمتیار

دهد و حتی نامی از ح. و. و مزاری به ی سنبله را به خود و حزبش نسبت میانجام رویداد بیست و سه

 آورد )تفصیل مطلب و مستندات آن خواهد آمد(.میان نمی

آن د؛ اما پیروزی و غنایم های شیعی گردیبر این اساس، شکست و تلخکامی آن غائله نصیب جناح

 نصیب حزب اسالمی و دولت.
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 يک غائله و چند حاشیه

چه کالبد شکافی این تراژدی تلخ، پیچیده و شگفت از موضوع این نوشتار خارج است؛ ولی از گر

ه در بود ک باررای جامعة شیعة افغانستان، فاجعهآنجا که این رویداد سیاه و پیامدهای سوء آن، چنان ب

عبدالرحمن قابل مقایسه است؛ ناگزیریم خارج از موضوع، طی  عصر ةین مردم فقط با فاجعتاریخ ا

 چند پاراگراف کوتاه، نکاتی را در این خصوص روشن سازیم:

 گر اين فاجعه خونبار چه کسی بود؟آغاز اول ( 

 17های حزب وحدت )جناح مزاری( در زمان وقوع رویداد خونبار اغلب سخنگویان و نشریه 

اند که آنان )به ویژه استاد مزاری رهبر این بله، به تصریح یا تلویح، به این حقیقت اذعان کردهسن

 ترین اعترافات، مربوطترین و صریححال، دقیق. اما در عیناندبوده رنسانس( آغازگر جنگ و تهاجم

 ها پس ختم غائله مذکور است.به سال

  در این خصوص: تاد مزاریی جناح اسهاو نوشته هاچند نمونه از گفته 

 اذعان صريح سخنگوی حزب وحدت:ـ 1

محمد بالفاصله پس از آغاز جنگ در نخستین واکنش رسمی، یکی از سخنگویان این جناح )

، مسئول کمیسیون سیاسی شورای نمایندگی و سخنگوی حزب در ایران( در مصاحبه با رادیو ناطقی

خواند.  ا یک اقدام پیشگیرانهاما آن ر ؛دیمما آغاز کر سی با صراحت پذیرفت که این جنگ را بی. بی.

وقتی دیگر سران حزب متوجه شدند که ناطقی چه دسته گلی به آب داده است و چرا طبق رویه 

 سی ننامیده است، به شماتت معمول در حزب، این تهاجم را دفاع شرافتمندانه و مقاومت عادالنه سیا

 پروانی توجه کنید: اهلل صادقی تآینمونه به نامه  پرداختند. برایاین سخنگوی راستگوی 

 کابلـ به: شورای مرکزی »

 سالم علیکم

 رساند:زوی سالمت بدینوسیله باستحضار میضمن آر
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باشد. امید است ما را  در جریان اعث نگرانی اینجانب و مهاجرین میالف: وضعیت جنگی کابل ب

 بدهید. رات جانی و مالی، معلوماتت و خساکامل اوضاع قرار داده و از میزان تلفا

در محافل سیاسی و جمع مهاجرین، بازتاب منفی  .سی .بی .: مصاحبه آقای ناطقی با رادیو بیب

 .باشداست که گویا حزب وحدت متجاوز می داشته

 .در این  زمینه نظرتان را مشخص سازید لطفاً

 7.«اهلل صادقی پروانی تآی 11/1/7717

 اد مزاری:اذعان تلويحی است ـ7 

 ی همان سخنگوی محترم را استنباط نمود: هاتوان گفتهنیز می مزاری ی استادهااز برخی سخنرانی

.. اما واقعیت این است که اینها تصمیم گرفتند که با دولت پالن نمایند و با هماهنگی ما را از .»

چند روز پیش از حادثه )حادثه  ی ما را نابود کنند. در رابطه با این مسأله،هااینجا بردارند و نظامی

روند و در آنجا با انوری قوماندانان به وزیر اکبرخان میسنبله( جناب شیخ ناظر با یکی از  17

که گوید ن حال سید نور اهلل عماد میمیر هرود و دنند. بعد انوری به جبل السراج میکمی جلسه

 ست که دیگر با ما مخالفت ندارد. آید و وحدتی در کنار مادر زودترین فرصت تحولی پیش می

.. برای ما خبر رسید که . گویددر یک جلسه خصوصی میآقای فاضل هم این حرف را در مشهد 

.. اما ما جلو توطئه را در روز اول گرفتیم. شما . شودیک همچو تصمیمی است که گرفته می اینجا

 1.«کشی پیش نیامددیدید که اینجا آنچنان جنگ و آدم

جا سخن از دفع تهاجم و تجاوز دیگران به میان نیامده و نیز سخن ینفرمائید امالحظه می چنانکه

ه ما روز اول جلو توطئ»از حمله و درگیری همزمان نیروهای دو طرف نیست؛ بلکه سخن این است که 

 گلیم دیگران را جمع کردیم. حال این توطئه موهوم و خیالی« کشیجنگ و آدم»و بدون « را گرفتیم

 درباره آن صحبت خواهیم کرد. چه بوده، بعداً

                                                                 
 .17عقرب  5( بنیاد وحدت، شماره صفر،  7

 ( امروز ما، نشریه حزب وحدت در پاکستان، شماره اول، سخنرانی استاد مزاری. 1
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 ی کمیتۀ نظامی:اطالعیه ـ3 

دهد اری( در بحبوحه نبرد نیز نشان میمز )جناح .و .ح کمیته نظامیطالعیه جنگی لحن و عبارات ا

اند که آنها تهاجم را آغاز کرده اند. به آغاز ، این فرض را مسلم و بدیهی گرفتهکه نویسندگان اطالعیه

 العیه توجه کنید:اط

   ن دلیر شما در جهت فرزندا "عملیات پیروزمندانه"ملت مسلمان و شهید پرور! بدنبال »

صفت و سرسپرده فروزان شورای نظار و مزدوران دونسازی توطئه شوم و خائنانه جنگ اخنثی

 .. به شکست نهایی خود نزدیک شده و آخرین.ی مذبوحانه دشمنهاآنان، اینک آخرین تالش

مجاهدین قهرمان شما در حال از بین  ةد اعتماد آنها در زیر ضربات خوردکنندی مورهاپایگاه

 7.«... رفتن قرار دارد

 ـ نشريۀ رسمی حزب وحدت:4 

در کابل، حقیقت را  .و .تنها ارگان نشراتی رسمی ح «خبرنامه وحدت»تر از همه تر و آشکارعریان 

سنبله، در سرمقاله خود  17 منتشره بعد از ةخستین شمارنمود. این نشریه در ن با صراحت فریاد

 گونه به اطالع مردم رساند:خبر کودتا را این« سخن روز»نوان تحت ع

با همکاری  .ا .یروهای قهرمان و ایثارگر حزب وسنبله( ن 17نیمه شب چهارشنبه گذشته )»

ی، با یاری اسالم ضمیر حرکتدوست و روشنبخش عظیمی از مجاهدین مردم ةنزدیک و صادقان

را در ساحه غرب و  "عملیات تصفیوی بزرگی"دریغ مردم مسلمان ما خدای بزرگ و حمایت بی

ای را ترین توطئه شوم و خائنانهترین فرصت ممکن، بزرگاندک وب کابل راه انداختند که در جن

 1.«.. در نطفه خفه ساخت. که

توسط نیروهای نداختن عملیات تصفیوی بزرگ فرمایید که در اینجا هم سخن از راه امالحظه می

 است. .و .قهرمان ح

 ةرسمی کمیت ةنظامی، نشری ةرسمی کمیت یسیاسی، اطالعیه ةوقتی سخنگو و مسئول کمیت

عملیات تصفیوی بزرگی را راه انداخیتم  ما گویند کهفرهنگی و سرانجام هم رهبر حزب با صراحت می

                                                                 
 کابل. –حدت اسالمی نظامی، کمیته نظامی حزب و 1( اطالعیه شماره  7

 .17سنبله  11، تاریخ 511( خبرنامه وحدت، نشریه روزانه کمیته فرهنگی حزب وحدت در کابل، شمار  1
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ماند که چه کسی آغازگر این فتنه گر شک و تردیدی باقی نمیو جلو توطئه را روز اول گرفتیم، دی

 کشی بوده است.بزرگ و مسابقه شیعه

 ـ فضای حاکم بر مراکز حزب وحدت 5 

خاطرات برخی افراد این جناح از فضا و گفتگوی حاکم بر برخی مراکز ح. و. در روز حادثه، بیانگر 

 تهاجم و پیروزی این جناح است:آغاز 

ی فرهنگی شدم دیدم که همه چیز تغییر کرده است. گفتند حزب وحدت خل کمیتهوقتی دا»... 

ده است. وقتی و جناح اکبری را تصفیه کر ا. های مربوط به حرکتوارد عمل شده و تمام قرارگاه

فرار  مصطفی کاظمی و رهبران حرکت ا.[ را دیدم گفت که اکبری و سید بهرامی ]آمر کشف ح. و.

 7«.زب وحدت بر همه جا تسلط دارداند و حاال حکرده

 ـ مشورت مزاری و مخالفت برخی ياران 6

 آید، وی طرح خودآنگونه که از خاطرات معلم عزیز از شب سوم میزان در منزل استاد مزاری بر می

رتبه و مورد عالیشروع عملیات، با برخی از مسئوالن را قبل از  حرکت و جناح اکبری یتصفیه بر دایر

 ود در حزب وحدت، در میان نهاده بود و آنان با چنین طرحی مخالفت کرده بودند:اعتماد خ

کنار تلفن ]در منزل مزاری[ یک چوکی بود و من همانجا نشستم. زنگ آمد و وقتی گوشی را »

برداشتم، محمد کریم خلیلی مسئول سیاسی ح. و. در آنسوی خط بود ... از وضعیت پرسید. 

داند نمی کسیاند و هیچو فرماندهان آمده های دفاعی شکستهی خطوقتی برایش گفتم که همه

داد گفت: می که چه کند، اُف عمیقی کشید و با الفاظی خشن که ناراحتی و نگرانی او را نشان 

 1«.توانی، قبول نکرد، حاال باید جمع کندهمان روز گفتم که نمی»

 ترين اعترافاتـ عريان 2

ریزی قبلی سنبله با طرّاحی و برنامه 17عترافات دایر بر اینکه رویداد ترین اعریانترین و صریح

استاد مزاری، شکل گرفت و عملیات مذکور با شفر مخصوص از اقامتگاه ایشان آغاز شد؛ مربوط به 

                                                                 
 .711( بگذار نفس بکشم، پیشین، ص  7

 .711( همان، ص  1
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باشد که در ادامه همین فصل )بند چهارم و میو امثال آن   "عصری برای عدالت"رهروان مزاری در 

 ترین اعترافات( خواهد آمد.زیر عنوان صریح

  بدتر از گناه یعذر دوم( 

زن این آتش و خالق این فاجعه بزرگ انسانی، که در قسمت قبلی ذکر کردیم، جرقهاز شواهدی 

تهاجم و کودتا نیز آمده  ة، دلیل و بهانهاو نوشته هاروشن و مشخص گردید. در البالی همان گفته

 . عصاره و چکیدة سخن وادعای شان چنین است: است و نیازی به تکرار دوباره نیست

 :از جانب مقابل و قصد کودتا ادعای توطئه

و  .و .بانی حرکت اسالمی، جناج اکبری حیی داشتیم دال بر اینکه توطئه بزرگی با تهاما گزارش»

شب  ، جلو توطئه را گرفتیم. اگر مار یک اقدام پیشگیرانهدولت ربانی علیه ما در جریان بود و ما د

ی و جناح سنبله( حرکت اسالم 11شدیم، شب بعد )پنجشنبه عمل نمیسنبله وارد  17چهارشنبه 

 .«دستی کرده، کودتا را خنثی کردیمکردند. ما پیشاکبری علیه ما کودتا می

 و کودتا چند تأمل پیرامون ادعای توطئه

 دانیم:مستمسک، تذکر نکاتی را ضروری می در خصوص این ادعا و

 اصِ قبل از جنايتقص ـ1 

پروراندند، آیا اح اکبری چنین خیالی را در سر میبر فرض صحت و اتقان این ادعا که حرکت و جن

گناه و آنهمه خسارات، ضایعات و ختن خون هزاران مسلمان و شیعه بیخلق این فاجعه خونبار، ری

تند، قصاص قبل از جنابت صرف به این دلیل که آنها قصد توطئه و کودتا علیه ما را داش ؛هتک حرمت

از ارتکاب  و مجازاتِ پیش تنایقبل از ج ین جهان پهناور، قصاصِنیست؟ کدام مکتب و مذهبی در ا

مسلک استاد مزاری و یارانش مجاز و روا شمرده شده است؟ در  را مجاز دانسته است که در جرم

اند که در شدهملزم م نداده، انجاهنوز گناهی که  ةپرداخت کفاربه  هاکدام منطق و مسلکی، انسان

 ؟داشته شده است چنین الزامی بر این موجود دو پا روا« بابه» .و ح.منطق 
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گذشته از این، در شریعت اسالم، جنگ با مسلمان فقط در صورتی جایز و مشروع دانسته شده که 

ل نیت و قصد دلیه او مهاجم و متجاوز باشد؛ اما مسلمانی که هنوز هیچ اقدام عملی نکرده، صرف ب

 .ریختن خونش را مباح ندانسته است درونی او، هیچ مذهبی از مذاهب اسالمی

 چرا تهاجم عجوالنه؟ ـ7

شوای کبیر مقاومت خلق ما! گوئیم: ای پیمی .م .این ادعا، خطاب به ا و اتقان باز هم به فرض صحت

بود. از لحاظ تسلیحات،  تر از حرکتسلح شما در کابل بیشتر و توانمنددانند که نیروی مهمه می

 یهنبود. به گفت حرکت ةندید مورال نظامی و تجربیات جنگی نیز قابل مقایسه با نیروهای جنگ

 خودتان، بخش عظیمی از نیروهای روشن ضمیر و مردم دوست حرکت هم با شما همداستان بودند. 

لق، مبدل شده بودید و مردم ساالر و پیشوای کبیر ختعبیر مریدان تان، شما به قافله به عالوه به

و جناح اکبری  بودند. از سوی دیگر، حرکت پشت سر پیشوا صف کشیده و یکصدا غرب کابل یکدست

 خواندید.گر و طرد شده از میان مردم میعاملهم را مشتی 

 شما که این همه نیروی آبدیده، تسلیحات، پشتوانة مردمی و نیروهای مردم دوست حرکت اسالمی

دریغ حکمتیار و دوستم هم پشت سرتان بود، چه ضرورتی داشت یار داشتید و حمایت بیرا در اخت

می یی نظاروگر و رانده شده، وارد عمل ورویااملهکه این همه سراسیمه و عجوالنه علیه یک مشت مع

 زدید؟ گرفتید و یک مشت کودتاگر طردشده و خائن را ضربه میشوید؟ بهتر نبود که آمادگی می

خبر بنشیند، طبیعی گر و کودتاچی مهاجم و بیالع و آمادگی قبلی در کمین توطئهبا اط کسی که

در  اساسی را از لحاظ نظامی به مهاجم وارد سازد و هم از لحاظ حیثیتی و ةتواند ضرباست که هم می

ودتایی توطئه و کطرح  گر را بر مال ساخته، رسوایش سازد. اگر واقعاًنزد افکار عمومی، چهره توطئه

ید؛ نه اینکه به آب نرسیده، کردشما ستاره تاریخ خلق ما! چنین می، شایسته بود که وجود داشت

 تان را بکشید و قبل از هر گونه جنایتی دست به قصاص بزنید و سیل خون جاری سازید.ةموز

 کنیم:ان استاد اکبری را با هم مرور میدر این رابطه بخشی از سخن

شود این است گوید، ولی آنچه به من مربوط میحرف خودش را گفته و میکت اسالمی البته حر»

یروی نظامی در حدود سه هزار نفر مسلح یا بیشتر ن .رزیابی من این بود که حرکت اگویم اکه می

کنم می نیروی مسلح داشت. حسابی که من در حدود شش هزار نفر  .ا .و .در غرب کابل داشت. ح
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در  .ااش نسبت به حرکت مسلح  ست این است که مزاری، نیروی لم ادقیق نیست، آنچه که مس

لیه کودتای حرکت ع]ای چنین مسألهگویم اگر چنین قصدی بود، اگر آنجا بیشتر بود. من می

که ، جای این نبودزدضربه می را گرفت کودتاگرکرد، آمادگی میبود، مزاری کودتا نمی [مزاری

 7.«کردحمله می

 ها و ادعاهارشمنابع گزا ـ3 

کودتا  و جناح اکبری، قصدهایی داشتیم مبنی بر اینکه حرکت اسالمی گویند: ما گزارشآقایان می

 چه کس یا هاشود این است که منبع این گزارشوالی که اینجا مطرح میرا داشتند. حال سئ علیه ما

 ل، دو منبع برای گزارشکاب در .و .شریه کمیسیون فرهنگی حن "خبرنامه وحدت"اند؟ کسانی بوده

 کند:می ذکر  یادشده

 منبع اول:     

و ای از قوماندانان به اجرا در آید، توسط عده 11/1/7717این توطئه که بنا بود شب پنجشنبه »

رسانیده شد و در  .ا .و .الع مقامات مسئول حمجاهدین آگاه و مردم دوست حرکت اسالمی به اط

 1.«جدی و موفقانه به عمل آمداسرع وقت در برابر آن مقابله 

که به آن میزان از اهمیت و رتبه  آگاه و مردم دوست حرکت اندانحال باید پرسید: این قومان

اینها مگر نام و  آیا ،بگیرندساز قرار جریان این توطئه پیچیده و سرنوشتکه در  برخوردار بودند

نه شما نام و نشان آنها را می دانید و نه تخلص نداشتند و ندارند؟ اینها چه نوع موجوداتی بودند که 

 ؟هاخود حرکتی

عباس بود که سردمدار کودتا معرفی شد.  انوریحرکت در کابل،  یان شناخته شدهاناز قوماند

ر بود که هنگام کودتا اصالً دفیضی  بود که به دست سنگرداران عزت و شرف شما کشته شد. پایدار

و استاد بود که تا آخرین توان در برابر شما جنگید  قنبرلنگد. برکابل نبود و در بهسود به سر می

 گوید: می مزاری درباره او

                                                                 
 ، سخنرانی استاد اکبری.71( هفته نامه وحدت اسالمی، چاپ پیشاور، شمال  7

 .511راتی کمیته فرهنگی حزب وحدت در کابل، ش ( خبرنامه وحدت، ارگان نش 1
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ولی همین قنبر که آنقدر از انوری اطاعت کرده و علم را اینجا زده و چند نفر را در زیر آن »

  7.«د دفاع کرده، پیش انوری بندی استکشته است، حاال به جرم اینکه در گذشته از مردم خو

 گوید: درباره او هم می .د و استاد مآخرین گلوله با شما جنگی تا بود که بازصابر گری قوماندان دی

  1.«دشت آزادگان به وجود آورده بودنداید که قمبر و صابر باالترین فاجعه را در شما شاهد بوده»

خبر از اشت و بیدر جریان کودتا قرار ندبود که به گفته استاد مزاری او اصال ً صادق مدبرداکتر 

 توطئه بود: 

گیری فقط کسانی از حرکت شامل بودند که وارد معامله شده بودند. اشخاص در این تصمیم»

  7.«شاه جان و اینها در جریان نبودنددیگری مثل داکتر صادق و داکتر 

 شوند. هم از گردونه خارج می شاه جانو  با این حساب، صادق مدبر

 ین تیر و توان،.. بودند که تا آخر. و کرم، قوماندان شیر کاراته، قوماندان فراد فوق الذکرا از غیر

 .حرکت ا ةب دست روی هر قوماندان شناخته شدپیکار کردند و دستگیر شدند. به همین ترتی

 بگذارید یا در کابل نبودند و یا اگر بودند تا آخرین توان در مقابل نیروهای مهاجم جنگیدند.

که شما را از توطئه آگاه کردند چه کسانی بودند؟ آنها  .مردم دوست حرکت ا قوماندانانپس این 

هم شما از ذکر نام نام و نشان ندارند؟ آنان چطور جانورانی بودند که با گذشت چهار سال از حادثه، باز 

م معرفی کنید تا آنها این ی مردم دوست و روشن ضمیر را به مردهاکشید؟ این چهرهمی آنها خجالت

 شان را بشناسند.وستاند

 منبع دوم:    

 کند:اینگونه معرفی می« خبرنامه وحدت»منبع دوم را 

یک منبع نزدیک به شورای نظار و اتحاد سیاف، طی تماسی با خبرگزاری وحدت اسالمی »

و  .از افراد فروخته شده حرکت ا ایئه، شورای نظار، اتحاد سیاف، عدهیادآور شد که در این توط

                                                                 
 ( امروز ما، شماره اول، سخنرانی استاد مزاری. 7

 ( همان مدرک. 1

 ( همان مدرک. 7
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اشتراک داشتند و قرار بود که طی عملیات مشترک از  .ا .و .صر ضعیف النفس از حنیز عنا

 7.«را مورد حمله قرار دهند .ا .و .و مواضع ح هاجوانب گوناگون، نیرو

آنهم به  ـتوان گفت که: اگر شما با اعتماد به تماس دشمن ر رابطه با این منبع همین قدر مید

زنید و اگر با اتکاء به گزارش دوست را آتش می یخانه ـزاره تعبیر خودتان دشمن تشنه به خون ه

واقعاً  کنید، آفرین بر درایت، ذکاوت، منطق و شعور سیاسی شما!می بیگانه، خنجر در قلب آشنا فرو 

 !چه گواه عادلو  منبع معتبرچه 

 دگی و آرايش جنگی در اردوی مقابلنبود آما ـ4  

جنگ دیده و شش  ه هزار نفری علیه یک نیروی ورزیده،پرواضح است که کودتای یک نیروی س

مانند تجمیع و جابجایی نیروها، نقل و انتقال  ؛ی بسیاری الزم داردهاو آمادگی تمهیداتهزار نفری، 

 لحداق مانند آنها. و ، ترسیم نقشة عملیاتتسلیحات و وسائط نقلیه، عملیات اکتشافی و شناسایی

 مهیا و حاضر در صحنه باشند. باید گردانندگان و سرکردگان کودتا،

استاد مزاری، نشان  ی جناحهاو نوشته هانیز گفته سنبله  و 17اما حقایق موجود در متن حادثه 

مشهود نبوده است. هنگام وقوع  .هرگز در اردوی حرکت ا هادهد که چنین تحرکات و آمادگیمی

هم در منزلش  انوریمریض و در بیمارستان. هم جاوید در بهسود بوده است و آقای  دیها کودتا، آقای

نفر یک شب و روز  15با  اکبرینه در میان نیروهایش در غرب کابل. آقای  ،در مرکز شهر بوده است

     نفر  15آسا نجات یافت. آیا با در محاصره قشون استاد مزاری ماند و سرانجام به صورت معجزه 

 کرد؟  شود علیه یک نیروی شش هزار نفری کودتامی

 ده داشته باشند، باید چقدرکسانی که سردمداری کودتایی با آن پیچیدگی و گستردگی را به عه

کودتا، یکی راهی بهسود شود و دیگری رهسپار  ةند که درست در آستانباش و فاقد تجربه نادان

فر ن 15نباشد و چهارمی، فقط  حاضر اش همومی حتی در میان نیروهای کودتاچیبیمارستان؟ و س

 جمع کند؟!بر ضد یک نیروی ده هزار نفری برای کودتا  را نیرو

سیاسی، نظامی و  های، کمیسیونیی که از استاد مزاریهاو نوشته هاگذشته از اینها، گفته

و جناح  .اطالعی نیروهای حرکت اخبری و بیبی ت اول نقل کردیم، همه گواه براش در قسمفرهنگی

                                                                 
 .511( خبرنامه وحدت، کمیسیون فرهنگی حزب وحدت، ش  7
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 .«ز اول گرفتیمما جلو توطئه را رو»گوید: تایی است. استاد مزاری میه و کوداکبری از چنین توطئ

به شکست نهایی  ن ...ی مذبوحانه دشمهااینک آخرین تالش»گوید: می جناح مزاری نظامی ةاطالعی

تمامی  ه ...طی عملیاتی تصفیوی پیروزمندان»نویسد: می ة حزب وحدتخبرنام .«خود نزدیک شده

بهرامی آمر کشف ح.  .«رور و فساد پیشه، پاکسازی نمودندرا از وجود افراد شمراکز دسیسه و خیانت 

 «.: اینک حزب وحدت بر همه جا مسلط استگویدو. می

و  .، اکثر مراکز استقرار حرکت ادهد که شما همان شب و روز اول، آشکارا نشان میهااین گفته

ی آنها هاداشتند، مگر دستگی برای کودتا میآنها قصد و آماد اکبری را تصرف کردید. اگر واقعاً جناح

 که به این آسانی، خلع سالح و متالشی شوند؟ ندهمه بسته بود

 ترين بخش اين سناريوجعل اسناد، مضحکسوم(  

 الف( ضرورت جعل اسناد 

سنگرداران عزت و شرف استاد « عملیات بزرگ تصفیوی»سنبله با  17انفجار مهیبی که در 

ی مردم هاگناه را به خاک و خون کشید. بر کلبهپناه و بیهزار انسان بی 13شد، ده مزاری، جرقه آن ز

این منطقة صاعقه  نمود. دم خسته از جنگ را عزادارکابل آتش افکند و اکثریت این مرغرب تمدار ام

ی داخلی افغانستان گردید. این انفجار هاترین جنگ در تاریخ جنگترین و خشنزده، صحنه شدید

 انگر، خسارات، ضایعات و پیامدهای بسیاری داشت که بعداً به شرح آنها خواهیم پرداخت.ویر

قوماندانان  که مثالًـ ، استاد مزاری جز مشتی ادعا ی غمبارو فاجعه خونبار یغائلهبرای خلق این 

معقول،  دلیلهیچ  ـیا یک منبع نزدیک به اتحاد سیاف چنین گفته است  نام و نشان حرکت وبی

ت آغاز جنگ نداشت. از یک طرف مسئولی به مردم و سپردن به تاریخ مستند و قابل قبولی برای ارائه

جنگی که استاد مزاری به قصد خلق حماسه آغاز کرده بود ولی به فاجعه  ـ را به عهده گرفته بود

و زیانبار برای خلق این رخداد سیاه  و معقول و از جانب دیگر هیچ توجیه و محمل مشروع ـانجامید 

 کرد.و تنگنا احساس مینداشت و آشکارا خود را در بن بست 

از اینجا بود که استاد مزاری و یارانش برای فرار از بن بست، فریب و تحمیق مردم و طهارت و 

برائت خود، بخش دیگری از این سناریو را روی صحنه آوردند و آن جعل به اصطالح اسناد همکاری و 
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بود. بر این اساس یک سلسله اوراق فتوکپی شده تحت  .جناح اکبری و حرکت ادولت و  تبانی میان

تکثیر و در مقیاس وسیع در داخل و خارج پخش گردید. در این اسناد « اسناد خیانت و توطئه»عنوان 

)اکبری، کاظمی،  .و .ی حهاکه گویا میان مسئوالن دولت )ربانی، مسعود و فهیم( و برخی شخصیت

( به امضاء رسیده است؛ نشان دهنده این راز است که گویا توافقات و معامالتی مبنی بر اهلل فاضل تآی

 حذف مزاری و نیروهایش، میان آنها در جریان بوده است.

 ( مالحظات و تأمالتی پیرامون اين اسناد:ب

 نحوة برخورد و قضاوت شورای مرکزی جناح مزاری: ـ1  

     ترین مجمع به عنوان عالی زاریاستاد م حدتو زبحخست ببینیم اعضای شورای مرکزی ن      

گیری و نیز نخبگان سیاسی این حزب و نخستین کسانی که این اسناد برای اقناع و توجیه تصمیم

اند. یکی از اعضای شورای و نظری نسبت به این اسناد داشته آنها ارائه شده است، چه برخورد

را از  سنبله حضور داشته است، خاطراتش 17از حادثه  مرکزی که در نخستین جلسه این شورا بعد

 کند:آن جلسه اینگونه بازگو می

عصبانیت کامالً در آن  حالت عادی را نداشت که هیچ، بلکه خشم و خالصه، جلسه طبعاً.. .»

اسنادی اینها »زد. در این میان استاد مزاری تعدادی اوراق را بیرون آورد و گفت: موج می

اوراق دست به  .«ن درباره انتشار آن تصمیم بگیرندایم و آقایابه دست آوردههستند که ما 

آقای استاد، اصل آنها »دست شد و یکبار صدای آقای حسینی میدانی بلند شد و گفت: 

وردن اگر قبول کنیم، نحوه به دست آ و ثانیاً تواند قابل قبول باشدنمی هاکجاست و این فتوکپی

 نیم؟آنها را چگونه توجیه ک

خداوند متعال شاهد قضیه هست که استاد مزاری، لب از روی لب بر نداشت و با خیره خیره 

آنکه درباره انتشارآنها بی نگاه کردن ایشان )مزاری( و سکوت متقابل دیگران، آن کاغذها

 7.«به مسائل دیگر کشیده شد هاجمع شدند و صحبت ـتصمیمی گرفته شود 

و  استاد مزاری با چنین سردی .و .که شورای مرکزی ح ی راحرمانهبه اصطالح موثق و م اسنادی

است! صد البته که تنها شورای  ها روشناند، تکلیف دیگران نسبت به آنپوزخند با آنها برخورد کرده

                                                                 
  ، خاطرات م. ی. عرفانی، عضوشورای مرکزی حزب وحدت.53( بنیاد وحدت، شماره 7



 42 □ کالبد شکافي یک غائلهـ فصل دوم  ـــــــــــــــ

 

بلکه بسیاری از افراد خردمند  ؛عجبانه با این اوراق مواجه نشدندمرکزی این جناح با سکوت سرد و مت

با سکوت و ناباوری با اوراق مذکور معامله کردند. در این مجموعه فقط سه نیز مذکور  و معتدل جناح

 چسپیده بودند: هاگروه با چنگ و دندان به این کپی

استاد مزاری و دستیاران نزدیکش که زحمت کشیده، این اوراق را ساخته بودند و در قبال  ـالف 

پیامدهای سوء، جز همین چند ورق کپی چیزی  ت، مصائب واهزار کشته و زخمی و آنهمه خسار 13

 ؛ه مردم و سپردن به تاریخ نداشتندبرای ارائه ب

د، ولی چون خندیدنحلقات چپی و التقاطی درون حزب که در عمق جان به این اسناد می ـ ب

 ؛و مغرضانه به آنها چسپیده بودند شان بود، مجدّانهافکنانهمطابق میل و طبع نفاق

 ه، تندرو و نادان که از فرط حماقت و سفاهت این جعلیات را باور کرده بودند.افراد ابل ـ ج

 های فاقد اصلکپی ـ7 

گردد که اصل این اسناد را استاد مزاری هم در دست نداشته و از خاطره و روایت فوق معلوم می

ق مذکور برای ای که ناشران اورابوده است. در مقدمه هاآنچه در دسترس ایشان بوده، همین فتوکپی

 اند:تصریح کرده ، نیزهآنها نوشت

این اسناد توسط  ـ7ین اسناد مورد توجه قرار گیرد: الزم است چند نکته در مورد مطالعه ا»

همکاران اطالعاتی حزب وحدت اسالمی از آرشیو اطالعات و امنیت شورای نظّار در کابل 

 7.«... عکسبرداری  شده است

ارت و برائت شده و برای فریب مردم و طهنه از آنها یادموثق و محرماپس آنچه به عنوان اسناد 

ی است و نسخه اصلی در انسانی وحشتناک ارائه شده، همین چند برگ فتوکپ ةآفرینندگان این فاجع

 کس و حتی استاد مزاری نبوده است.اختیار هیچ

ند سند و مدرک به حساب بتوا فاقد اصل ایگوییم: اگر فتوکپیحال با توجه به نکته متذکره می

     هر کسی  به طور مثال،تنظیم و جعل کند. تواند آنرا لو یک بچه دبستانی هم می کس و آید، هر

اوراق قیچی و زیر یک ورقه سفید دیگر  همینرا از زیر مسعود و  اکبریتواند امضای آقایان می

آنها  ظیم وروی آن ورقه تایپ کند و ازای راکه دلش خواست، تنو آنگاه هر قرار داد و معاهده بچسباند

                                                                 
 قسمت اول، منتشره از سوی هواداران حزب وحدت اسالمی.« ئه و خیانتاسناد توط( » 7
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آگاه مردم پخش کند و مدعی شود که از آرشیو وزارت دفاع یا امنیت ملی کپی بردارد و میان توده نا

 عکسبرداری کرده است.

و  سید علی نوشته است، با خطمال بورجان که برای  مزاریاستاد  ةمتن آخرین نام نمونه دیگر: مثالً

هم در  حکمتیارامضای آقای  .قرار داردات متعدد چاپ شده و در دسترس همه امضای ایشان در نشری

 ی دیگر بارها چاپ شده و در دسترس همههاو نامه هاپای معاهده جالل آباد، اسالم آباد و یا معاهده

است. حال اگر کسی امضای این دو نفر را از زیر آن اوراق قیچی کند و ذیل یک ورقه سفید  موجود

 آنگاه متنی را به صورت قرار داد و معاهده، باالی آن امضاها تایپ کند به این صورت: بچسباند،

و قصر تاریخی دار  اسکاد تپة بر اساس این معاهده، اینجانب عبدالعلی مزاری، پس از سپردن

بست به حزب مذکور فروختم و از این به بعد به اسالمی، اینک حزب وحدت را نیز دربه حزب  االمان

 . ... قوماندان مطیع قائد انقالب، حکمتیار صاحب عمل خواهم کرد و عنوان

بعد، این قرداد خیالی را فتوکپی و در مقیاس وسیع میان مردم توزیع کند و مدعی شود که این 

رهروان باز اسناد موثق و محرمانه را از سازمان اطالعات حزب اسالمی عکسبرداری کرده است؛ آیا 

سند توطئه و »ند ساختگی هم با چنگ و دندان خواهند چسبید که این استاد مزاری به این س

و استاد مزاری است؟ این است تمام حقیقت و ماهیت اسنادی که استاد مزاری با تمسک « خیانت

 شیعه جاری ساخت. ةتوسل به آنها، سیل خون در جامع

ک به اتحاد اسالمی و چقدر جالب توجه است که استاد مزاری با استناد به گزارش یک منبع نزدی

سازد و رهروانش آن را چند برگ فتوکپی مجعول و فاقد ارزش، سیل خون در جامعة هزاره جاری می

 نامند.می« هارنسانس هزاره»

 ر مردم و مخاطبتوهین به شعو

و در مردم غرب کابل به سادگی تمام  اش برایپیشوای شهید خلق! که در سخنرانی عجبا از این

اند صحبت ر جناب مسعود رفتهی که فرار کرده و درکنایهادرباره وحدتی»گوید: میی شرمکمال بی

 7.«کنم، اسناد منتشر شدهنمی

                                                                 
 ( امروز ما، شماره اول، سخنرانی استاد مزاری. 7
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ق، خصومت و جنگ هزار انسان را به خاک و خون کشیدی، غرب کابل را ویران کردی، بذر نفا 13

این فجایع و مصائب را  ةخواهی با چند برگ فتوکپی هممی شیعه پاشیدی، آنوقت ةداخلی را در جامع

 به دامان تاریخ دفن کنی؟

گویند: رهبر کسی است که زیربنای مکتبش را رهروان استاد مزاری درباره او میو عجبا که 

صداقت و قربانی در برابر سرنوشت مردم تشکیل بدهد. مقصود شما از صداقت همین است که خون 

اله گذاشتن؟ اگر صداقت این است الحق و مردم را ریختن و با چهار برگ فتوکپی، بر سرشان ک

 ترین رهبر در جهان بود!که استاد مزاری صادقاالنصاف 

 برانگیز اين اوراقتاريخ تأمل ـ3  

سنبله و حتی  17قبل از حادثه  هامربوط به ماه تاریخ انعقاد این به اصطالح معامالت و قراردادها،

، نُهو سند شماره  17حمل  71، هشتند شماره تاریخ س قبل از تعیینات حزب وحدت است؛ مثالً

است. و همینطور بقیه اوراق که یا اصال ًتاریخ ندارند و یا اگر  71/7/17، تاریخ دهو شماره  1/7/17

 ی فوق است.هانمونه دارند، مانند

 گویند:می اند، چنینی که برای آنها نوشتهکنندگان این اوراق نیز در مقدمهنشر

باشد و انتشار این اسناد می جنگ اخیر و تعیینات حزب وحدت ربوط به قبل ازاسناد مذکور م» 

مردم ما شناخت درستی از  گرفت. چون اصالًنمی خاطر رعایت بعضی مسائل صورت در گذشته به

آنها نداشتند، ممکن بود که انتشار اسناد مسایل الینحل و خطرسازی بوجود آورد و موجودیت و 

بسیاری از آنها با عناوین بزرگ مذهبی و لباس مقدس  ر خطر اندازد. ثانیاًب وحدت را داتحاد حز

ها را باور نکنند، آن ما خیانت روحانیت در حزب وحدت حضور داشتند و امکان اینکه مردم

 7.«... بسیار بود

 برانگیزدو تأمل بر تاريخِ تأمل     

بل یادآوری اضرات، دو نکته را قح و تأویل این اسناد  و نیز توجیه تأمل برانگیز در رابطه با تاریخ

 دانیم:می

 : تأمل اول
                                                                 

بخش اول، منتشره از سوی هواداران حزب وحدت« اسناد خیانت و توطئه»( مقدمه جزوه 7   
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بر مندرجات ختیار داشتید که بناقبل چنین اسناد موثق و محرمانه را در ا هااز ماه اگر شما واقعاً

در صدد معامله و خیانت به آرمان حزب و سرنوشت مردم خود بودند و در  .و .ها، بخشی از سران حآن

، مردم و شورای مرکزی را در جریان قرار نداده اید، این خود از این اسرار مهم گاهیعین اطالع و آ

 نوعی خیانت به حزب و مردم است.

الح از انتشار آنها روی برخی مص هاشما را قبول کنیم که در گذشته ةگذشته از این، اگر هم گفت

تیار مردم و شورای مرکزی قرار ر اخاید، حداقل قبل از تهاجم و کودتا، این اسناد را دخودداری کرده

شکسته شده بود و کار به  هادانستند که دعوا بر سر چیست؟ اینجا دیگر حرمتدادید تا آنها میمی

 توپ و تانک رسیده بود و از مرز مصالح عبور کرده بودید؟

 : تأمل دوم

دید تا دیگران را حزب وحدت، همه شاهد بودند که شما خود را به آب و آتش ز تعیینات در جریان

تثبیت با قهر علی یا مهر علی بر حزب وحدت ترور شخصیت و بدنام کنید و ریاست استاد مزاری را 

کشی، جنگ ی رهبران حزب، قتل و آدمهاگاهنمایید. در این عرصه تا حمالت مسلحانه به اقامت

چنین اسناد  اگر واقعاًتبلیغی و ترور شخصیت، تهدید و تطمیع و توسل به اسلحه دالر پیش رفتید. 

انداختید، راه نمی به ساالریدر دست داشتید، آنهمه غوغاساالری و تفنگ و ارزشمندی را موثق

آقایان! بر اساس این مدارک معتبر و »گفتید: دادید و میسناد را به شورای مرکزی ارائه میهمین ا

ید شدن ندارند بلکه باید محاکمه و محرمانه، اینها خائن به حزب و مردم هستند و نه تنها حق کاند

 .«مجازات شوند

ای را در اختیار داشتید، چرا به چوب و چماق، تفنگ و خشونت، دالر و چنین سالح برنده اگر واقعاً

 کلدار متوسل شدید؟

بسیاری از آنها با عناوین بزرگ مذهبی و لباس مقدس روحانیت در حزب وحدت »گویید: می

قبل از تعیینات، در  هاوب! مگر آقای مرتضوی لباس روحانیت نداشت که ماهبسیار خ .«حضور داشتند

مورد هتک  مزاری چماق به دست و اوباشِ ماه رمضان، شب قدر و در محراب و مسجد توسط ارازل

ی مسلح هاگروپ حرمت قرار گرفت؟ مگر آقای فصیحی ورسی لباس روحانیت نداشت که به دست 

.. . تی مگر عنوان بزرگ مذهبی نداشت که از ترس مهاجمین مسلح شماشما کشته شد؟ آیت اهلل بهش
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سنبله، حرمت و حریمی مانده بود که توسط شما نشکسته  17براستی قبل از انتشار اسناد و حادثه 

 باشد تا کتمان اسناد را از آن جمله حساب کنیم؟

ظ اتحاد و موجودیت حزب حف»ی تان بخاطر هاوانگهی، بر فرض هم قبول کنیم که شما با هم حزبی

کنید؟ شما که ن کتمان اسناد را چگونه توجیه میای .امدارا و اغماض کردید، در مورد حرکت « وحدت

اسناد خیانت این باند شرور را روی چه  !گفتیدمی« باند شرور مولوی محسنی»را  .از اول حرکت ا

 و توطئه اینها قرار ندادید؟مصالحی پنهان و کتمان کردید و چرا مردم را در جریان خیانت 

 فونت و قلم اوراق: ـ4 

اصطالح اسناد با یک نوع تایپ و با یک قلم، حروفچینی شده است؛ ه سخن آخر اینکه، تمام این ب

مثالً قرار داد ریاست جمهوری با آقای اکبری با همان تایپ و قلمی است که قرارداد مصطفی کاظمی با 

مینطور سایر ت دفاع برای امنیت ملی باز هم با همان قلم است. هفهیم. در عین حال ابالغیه وزار

دانسته در دنیا انواع نمی ت کهتجربه بوده اساین اسناد آنقدر ناشی و بی ةکننداوراق. سازنده و جعل

کرده که در تمام ادارات افغانستان و ی متفاوت وجود دارد. او فکر میهامختلف دستگاه تایپ و با قلم

محترم این  ةارد؛ آنهم از همان نوعی که سازندتایپ وجود دقلم و دستگاه نیا فقط یک نوع در همة د

 اسناد در اختیار داشته است. فاعتبروا یا اولی االبصار!

 سنبله 73ی حقیقی غائله هابسترها و ريشه چهارم(

بود و نه  هالساعنه یک رخداد اتفاقی و خلق  این تراژدی خونبار و غمبار برای شیعیان افغانستان، 

 یای بود زاییدة یک توطئهازدارنده و ضد کودتا؛ بلکه فاجعهگفت، اقدام بآنگونه که استاد مزاری می

شیعه و حتی  ةی آن توسط بدخواهان جامعهاقبل زمینه هاپیچیده و حساب شده که از مدت

 کشورهای خارجی و با همکاری برخی حلقات خودی، هموار و مهیا شده بود. 

ای که این مردم در کابل کسب کرده صالبت شیعیان و جایگاه شایسته آنهمه اقتدار، انسجام و

ی مرموزی را روی دست هاو مدعیان قدرت قابل تحمل نبود. لذا پالن هابودند، برای بسیاری از جریان

سو بر سر از چهارت طراحان پشت پرده توطئه گرفتند تا ابتدا خود اینها را به جان هم اندازند و آنوق

 این مردم بریزند و دار و ندارشان را تاراج کنند؛ که در عمل چنین هم شد. 
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  و دولت از دو سو وارد معرکه شدند. یکی قطعه اسکاد، سالح  .با آغاز جنگ، نیروهای حزب ا

و ی آن و مناطق جنوب غرب را از چنگ هر دو جناح بیرون آورد و دیگری، دانشگاه کابل هاکوت

این مناطق شمال غرب را. دو جناح درگیر شیعی همدیگر را درو کردند و دیگران خوشه چیدند. در 

کفایتی رهبران خود شدند و رقبای شیعه قربانی ناپختگی و بی ةجنگ جنون آمیز در حقیقت جامع

 کنند. مطامع سیاسی خود رند و چاالک، موفق شدند که این مردم را قربانی

   توان به این ترتیب می سنبله را 17ه گفته شد، عوامل مرئی و نامرئی فاجعه با توجه به آنچ

 بندی کرد:دسته

 تداوم رقابت و خصومت حزب اسالمی و دولت ربانی ـ1

 اشاره:      

و دولت  .زنجیروار رقابت و جنگ قدرت حزب ا یای از سلسلهسنبله در حقیقت حلقه 17حادثه 

برداری قرار بهره یزم آتش، موردقه، نیروهای شیعی به عنوان پیشمرگ و هربانی بود که در این حل

کنیم. شخص گلبدین می حزب اسالمی اکتفاراف از امیر گرفتند. در این رابطه به یادآوری یک اعت

به تالفی شکست از نیروهای  .کند که حزب اتصریح می« میثاق ایثار»حکمتیار در سلسله مقاالتی در 

ی هاسنبله( را سامان داد و در مقابل آن شکست، پیروزی 17غوربند، این جنگ )دولت در دره 

 چشمگیری در جنوب غرب کابل بدست آورد.

 کنیم:ردیم و ماجرا را از اول تعقیب میگایشان، کمی به عقب باز می ةقبل از نقل متن نوشت

 الف( شکست حزب اسالمی در پروان

چاپ پیشاور « فتح»به روایت از نشریه  ولسوالی غوربندرا در  .ی حزب اهاابتدا خبر ناکامی

 بخوانید:

از پیوستن بیش به دولت ادامه دارد. در این سلسله پس  .پیوستن افراد و اعضای حزب ا سلسله»

قبل در ولسوالی غوربند والیت پروان به دولت پیوستند، گروه دیگری که  ةاز یکصد تن که هفت
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و  هاشان را اعالم و با تمام سالحشوند، جداییمی دهان حزبتن از افراد و فرمان 711شامل 

 7.«امکانات نظامی با اردوی اسالمی یکجا شدند...

 از تحول و انکشاف مهمب( خبر     

انکشاف  سنبله، ناگهان حکمتیار از یک تحول و 17و دو هفته قبل از حادثه  هابدنبال این شکست

 این خبر را اعالم کردند: هابر داد که بسیاری از رادیونظامی در آینده نزدیک خ ـمهم سیاسی 

سنبله( آقای حکمتیار اعالم کرد که بزودی مردم افغانستان شاهد  17دو هفته قبل از کودتا )»

دیده  نظامی خواهند شد. این تحول سیاسی و نظامی که آقای حکمتیار تدارک ـ تحول سیاسی

سنبله در غرب کابل صورت  17بود؟ همین که در  داد کدام تحرکبود و به دوستانش بشارت می

 1.«گرفت

 ل و پیوند حوادث از زبان حکمتیارج( انتقام شکست پروان در کاب

سنبله در میان بهت و حیرت  17 ةغیر منتظر ةحکمتیار بود که حادث رتبعد از این اعالم و بشا

ند و غنایم و ثمرات عمدة این در مقیاس وسیع داخل معرکه شد .همگان اتفاق افتاد. نیروهای حزب ا

جنگ نیز نصیب این حزب گردید. سه سال بعد آقای حکمتیار با صراحت و صداقت تمام، ارتباط و 

 گونه به تحریر کشید:یوند این مجموعه حوادث را اینپ

ی پی در پی در جبهات مواجه هابا شکست [مسعود]جانب دیگر قطعات مربوط به ایشان از »

از طریق توزیع پول کافی و  یک سال مکمل، تنها در استقامت غوربند وگردید، در جریان 

مجبور به  .مجاهدین حزب اخریدن افراد بدضمیر، پیشروی محدودی داشتند که در نتیجه 

مستقر در  .هاجم بر غوربند، قطعات حزب انشینی از دره غوربند گردید که در مقابل تعقب

ترین نقاط استراتژیک داشته برای تصرف مهم کابل غربلیاتی در کابل، مجبور گردیدند، عم

ی مربوط به آن به شمول مناطق مهم هاکوتو سالح غند مهم اسکادین عملیات، باشد. طی ا

                                                                 
 .17ارگان جمعیت اسالمی در پاکستان، شماره « فتح»( نشریة  7

 ، سخنرانی استاد اکبری.71چاپ پاکستان شماره « وحدت اسالمی» ( هفته نامه 1
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ی مهم غرب شهر از وجود افراد حامی هابه شمول قسمت جنوب غرب کابلدیگری فتح شد و 

 7.«... آنان تصفیه گردید

( را هاحکمتیار در اینجا تمام ماجرا )هم آغاز جنگ و هم پیروزینیازی به توضیح ندارد که جناب 

برد. گویا از منظر استاد مزاری نمی .و .حد خود، داند و حتی نامی هم از متحمی .مربوط به حزب ا

  اراده در این سناریو بوده است.ن، استاد مزاری صرف یک بازیگر بیایشا

ه و خواو اعترافی را از پیشوای یک حزبِ تمامتهرگاه استاد مزاری و رهروانش، چنین سند 

داشتند، می( در اختیار و گلبدین، علیه رقبای خود )حرکت و جناح اکبری انحصارطلب مانند حزب ا.

اجر و کرد که ایهالناس ببینید که اینان عوامل بیآیا هیاهو و فریاد شان گوش عالم و آدم را کر نمی

، تپة و جناح اکبری شد و حزب حرکتید اگر ماجرا بر عکس میفرض کن مزد دشمنان مردم هستند؟

یا دولت ربانی  خارج و به حزب ا. نیروهای هزاره و شیعه اسکاد و انبارهای تسلیحاتی آن را از تصرف

، آیا جناح مزاری برای همیشه آنان را به عنوان دشمنان هزاره و خائنین به آرمان این سپردندمی

 کرد؟مردم معرفی نمی

 میان حرکت اسالمی و حزب اسالمی جنگ داراالمان  ـ7

میان حزب اسالمی و  «جنگ داراالمان» ماجرای سنبله را باید در 17ی حادثه هایکی از ریشه 

 :ی مذکور به شرح زیر است. شرح مختصر ماجراجستجو کرد حرکت اسالمی

 :الف( آغاز تنش و درگیری

همراه با دو نفر سرنشین در مسیر  روهای حرکتک عراده موتر نی، ی17جوزای  11در تاریخ 

 .نماینده شهری حزب ا انجینر بشیربالفاصله با  .ربوده شد. حرکت ا .حزب اداراالمان توسط نیروهای 

   بشیر بعد از تماس با مقامات تماس گرفته، خواستار استرداد موتر و سرنشینان آن شد. انجینر 

ی پراکنده هادرگیری اب منفی داد. به دنبال این حادثه، جوبه درخواست مذکور حزب،  ةرتبعالی

راالمان آغاز در نواحی دا ـی حرکت اسالمی هادستی قوتبا پیش ظاهراً ـمیان نیروهای دو طرف 

د. هیأت مذکور، سه بار اعالم بس برقرار گردیگری هیأت حزب وحدت، آتشمیانجی گردید که با

                                                                 
از شماره بعد کامالً روشن «. حوادث بعد از سقوط نجیب» ، سلسله مقاالتی تحت عنوان 11شماره « میثاق ایثار( » 7

 است که این سلسله مقاالت به قلم شخص حکمتیار نوشته شده است.
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ام دیگری را متهم و هر کد کشیدجنگ، زبانه می ةنقض و شعل بسبس نمود، ولی بالفاصله آتشآتش

 کرد. به آغاز جنگ می

بس میان طرفین به امضاء رسید؛ ولی طان، ساعت شش، سومین اعالمیه آتشعصر روز چهارم سر

 ةطعکه در حقیقت، خواب تصرف ق .تنور جنگ زبانه کشید. حزب ا درست نیم ساعت بعد، بار دیگر

دید، اینبار با یک نیروی یکهزار نفری، پیشروی به سوی اسکاد را آغاز اسکاد را می مهم و استراتژیک

 .به تصرف در آوردهم  را .اولیه، برخی از مواضع حرکت اکرد و در مراحل 

 ب( شکست سنگین حزب اسالمی

ی مهاجم با شکست غیر منتظره روبرو گشتند و نواحی و ها، قوتا با ضد حمله نیروهای حرکتام 

و سنگرهای اطراف آن، لیلیة  هاو پسته داراالمانواضع بسیاری را از دست دادند؛ از جمله: قصر م

محمود طرزی، ریاست اداری وزارت دفاع سابق، خدمات تهیه مسکن، شفاخانه نور، معاونت 

ر به عالوه تعدادی از نیروهای عرب و پاکستانی نیز د 7. ... ساختمانی وزارت دفاع، کلنیک حیوانی و

 صفوف نیروهای حکمتیار کشته و اسیر شدند.

ود کننده و اسباب شرمساری بود. حزبی که خترقبه، برای حکمتیار بسیار تحقیراین شکست غیر م

قائد »دانست و رهبر آن عنوان ترین تشکیالت در افغانستان میرا ستون فقرات جهاد و قدرتمند

چک شیعی، شکست سنگینی را پذیرا شده بود و کشید، در برابر یک گروه کومی را یدک « انقالب

به مزدوری و وابستگی  مقر تشکیل دولت و بارگاه خود را از دست داده بود. حزبی که همگان را متهم

و  عربکوبید، اینک نیروهای م وابستگی به خارج را به سینه مینمود و پیوسته سنگ عدبه خارج می

 آمده بودند.  ایش به اسارت دردر صفوف نیروه پاکستانی

پاشید، تبلیغات وسیعی بود که به که روی زخم آقای حکمتیار نمک می تر از همه اینها آنچهتلخ

ی گروه کوچک حرکت هاجریان داشت. اخبار پیروزی هادر محافل و رسانه یادشده دنبال شکست

ی و مردمی بود قل محافل سیاسی، خبری، مطبوعاتاسالمی و شکست و هزیمت نیروهای قائد انقالب نُ

 یافت.انتشار می هاو مصاحبه با اسرای عرب از طریق رسانه

                                                                 
  .1/1/17در جریان جنگ، تاریخ  نظامی حرکت اسالمی 7( اطالعیه شماره 7
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ای هم نبود تا با تکذیب و انکار، ود، محل کوچک و دور افتادهآنچه حزب اسالمی از دست داده ب

که در معرض  و مناطق اطراف آن بود قصر عظیم و تاریخی داراالمانروی قضیه را سرپوش بگذارد. 

جز سکوت تلخ و غمبار هیچ مانور تبلیغاتی و  .مردم قرار داشت. حزب ا یهو عامدید خبرنگاران 

 آمد.بر نمی جنجال آفرینی هم از دستش

 حزب اسالمی برای حزب وحدت هم تلخ بود ج( شکست

این رخداد همانگونه که برای حزب اسالمی، بسیار ناگوار و زجرآور بود، برای جناح استاد مزاری 

 دی خوشایند نبود:نیز به دالیل چن

جنگ برای ساکنان غرب کابل به ارمغان آورده بود؛ اما با  77ـ 71 مزاری: تا این زمان استاد یک

همة هیاهو و تبلیغات، هنوز چنین پیروزی چشمگیر و آشکاری به دست نیاورده بود. نه تنها از فتح و 

کزیت حزب )علوم اجتماعی( را هم بلکه بسیاری از مناطق مانند چنداول، افشار و مر ؛ظفر خبری نبود

ی استاد هانام حرکت اسالمی، موقعیت و سیاست. این موفقیت غیر منتظره گروه گماز دست داده بود

 زیر سئوال برده بود. ها به شدّتکابل و به ویژه هزاره مزاری را در ذهن مردم

ین حزب باالی مناطق ی ثقیله اهاو نیز گلوله باران سالح .: این شکست تحقیر آمیز حزب ادو

ساخته بود. مردم را با عالمت سئوال بزرگ مواجه  حکمتیاربا  .کابل، ائتالف استاد م مسکونی غرب

به چنین  .بیش نیست، چرا استاد م کاغذییببر پرسیدند: وقتی که این حزب یک از خود می طبعاً

 ؟کندرا موشکباران میی ما هامتحد ماست، چرا خانه .ضعیفی اتکاء دارد؟ اگر حزب اجریان 

 .به صفوف نیروهای حرکت ا .و .ن جنگ بسیاری از نیروهای حتر از همه با آغاز ای: مهمسه

شان به مسکونی ةنیز دفاع از خانه و منطقپیوستند. بخشی از این نیروها بر اساس اشتراک مذهبی و 

را گرفتند.  .حرکت ا احساسات ضد پشتون، جانبنیروهای حرکت ملحق شدند. بخش دیگر بر اساس 

 نویسد:در این رابطه می« صری برای عدالتع»

 7511ترین مسئولین نظامی این حزب از حداکثر به اعتراف یکی از بلندپایه .کت انیروهای حر»

 17در آستانه  نفر بعد از جنگ داراالمان )و مخصوصاً 1511نفر قبل از جنگ داراالمان به حداقل 

با نگرانی یاد  17سنبله  71به تاریخ  ا. .و .ح 35فرقه د. یکی از مسئولین سنبله( ارتقاء یافته بو

آیند و با مطرح کردن مشکالت اقتصادی های این فرقه همه روزه تعدادی میکرد که از میان نیرو
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مین معیشت فامیل خود أکند، برای تپرداخت می .و .معاشی را که ح خویش ده هزار افغانی

از خانه و ناموس ماست، چه کنند که منظور ما دفاع از غرب کابل و الل میناکافی خوانده و استد

 7.«باشیم یا در جبهه حرکت .و .کند که در جبهه حفرق می

به  .و .به خاطر پیوستن نیروهای حهمین نشریه در ادامه همین نوشتار از نگرانی استاد مزاری 

 کند:این گونه یاد می .فوف حرکت اص

گفتند که بعضی از قوماندانان از این دوره )جنگ داراالمان( می اطرات خودرهبر شهید در خ»

برای جلوگیری از پراکنده شدن نیروهای خویش پیشنهاد کردند که معاش و اعاشه سربازان 

اً .. ما صرف. بیشتر شود؛ اما با مشکالت اقتصادیی که داشتیم، این کار به هیچ وجه ممکن نبود

قطعه به قطعه دیگر، نیرو گفتیم که کسی حق ندارد از یک  .و .ربوط حهمین قدر برای قطعات م

 1.«جذب کند

ها و آهنگ و  رهبری کنندة هزارهپیش از جنگ داراالمان، حزب وحدت به عنوان  نیروی پیش

شد و تمام افتخاراتش نیز همین بود. اما با این جنگ، حرکت ا. جایگاه مذکور را شیعیان شناخته می

 کرد و این برای استاد مزاری بسیار تلخ بود.شغال میاحراز و ا

 ( اخطار حزب وحدت به حرکت اسالمید

 ةبود و هم ضرب .ده برای حزب اتحقیر کنن ةان هم ضرببا توجه به آنچه گفته آمدیم، جنگ داراالم

بود برانگیخت. به همین خاطر  .دو جریان را نسبت به حرکت ا حیثیتی برای استاد مزاری و کینه هر

ی با استاد مزار .و .کی از جلسات شورای مرکزی ح، در یحرکت و حزب ا. که در جریان جنگ

 عصبانیت گفت:

د حزب وحدت )یعنی حزب اسالمی( تواند در قبال جنگ حرکت اسالمی با متححزب وحدت نمی»

 7.«تفاوت باقی بماندبی

و حکمتیار در  .نزدیک استاد ماز قوماندانان  به دنبال این اخطار، جلسات مشترکی میان برخی

سفارت شوروی، چهار آسیاب و غرب کابل برگزار گردید. بعد حکمتیار اعالم نمود که به زودی شاهد 

                                                                 
 .11، ص1( عصری برای عدالت، شماره  7

 .11، ص1( عصری برای عدالت، شماره 1

 ( از خاطرات چاپ نشده آقای محقق دایمردادی. 7
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سنبله اتفاق افتاد و هر  17نظامی در افغانستان خواهیم بود و آن تحول در ـ یک تحول مهم سیاسی 

 د.خالی کردن .ی خود را نسبت به حرکت اهادو جریان، عقده

 قطعه مهم و استراتژيک اسکاد و انبارهای تسلیحاتی آن  ـ3 

 الف( دعوا بر سرِ لحاف مال! 

ها، آرام در بسترش خفته بود که ناگهان صدای قال و معروف است که مالنصر الدین، شبی از شب

تا  مدمقال و بزن و بکوب از داخل کوچه به گوشش رسید. مال لحاف را دورش پیچید و از خانه بیرون آ

راه انداخته به کنندگان که مشتی شیاد بودند و دعوای ساختگی ببیند دعوا بر سر چیست؟ دعوا

لحاف مال را ربودند و گریختند. مال به خانه برگشت. درنگ بیبیرون بکشند؛  از خانه بودند تا مال را

 نصر الدین. سر لحاف مالبر زنش پرسید: دعوا بر سر چه بود؟ مال جواب داد: 

د به موضوع اسکاد کمتر توجه انسنبله، گفته و نوشته 17رد حادثه یاری از کسانی که در موبس

اند. ولی نگارنده را عقیده بر این است که در این غائله دعوای حقیقی بر سر لحاف مالنصر الدین کرده

رانه کرده گریزی رندانه و حسابگزاری و برنامهسنبله سرمایه 17یی که روی پروژه هابود. جریان

مال وجود دارد ماجرای شان روی اسکاد بود. تفاوتی که میان این ماجرا با بودند، چشم داشت اصلی

به سنبله چنان ماهر و زبردست بودند که هم دعوا را میان شیعیان  17 رویداداین است که شیادان 

آب را توسط وحدت و که  سنجی شده بودها گرفتند. چنان پالناف را از آنانداختند و هم لح راه

 آلود کنند و ماهی مقصود را صیادان در کمین نشسته صید نمایند.لگِ  حرکت، 

 ( حسّاسیت و حسادت رقبا و دشمنانب

و انبارهای تسلیحاتی آن به دست شیعیان،  یگانه پایگاه مهم موشکی افغانستانوجود این 

 که گروه کوچک و فاقد .حرکت ا بود و کنترل آن توسط حساسیت و حسادت بسیاری را برانگیخته

 پاکستانتوان موثر نظامی معرفی شده بود، اشتهای بسیاری را تحریک کرده بود. استخبارات ارتش 

؟ نکند در ه چیزی نهفته استخواست بداند زیر این تپه چین مرکز حساس بود و کنجکاوانه میروی ا

ب اسالمی، جنبش شمال و حکومت ربانی اینجا چیزهایی باشد که امنیت پاکستان را تهدید کند؟ حز
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کردند تا این برگ برنده را از کف شیعیان بیرون می ع به اسکاد دوخته بودند و سعی هم چشم طم

 بکشند.

جامعة شیعه در این راستا، ابزار دست  نیندیشِعاقبتو افسوس که برخی از رهبران  صد دریغ

اسکاد، غند توپچی،  777قیقت تعبیر کردند. قطعه بیگانگان قرار گرفتند و رؤیای شوم آنان را به ح

ی مدرن این مرکز، به هادستگاه تانک و سایر امکانات و دستگاه 17دیپوهای مهمات و تسلیحات، 

ننده اسکاد به کتخلیه گردید. چند دستگاه پرتاب دوش مردم شیعه و هزاره حمل و در چهار آسیاب

در پیشاور منتقل « نوشهر»ی اسکاد نیز به پایگاه نظامی اهپاکستان انتقال یافت و تعدادی از موشک

 7/1. ... گردید

 اشزاری و حواريون التقاطی و افراطیاستاد م ـ4

      سنبله،  17فاجعة خونبار  رهای پرشماری که در تکوین و ظهورو متغیّ هابا وجود مؤلفه 

گرفت(؛ در عین حال، عامل اصلی و نقش و تأثیرگذار بود )و برخی از آنها مورد اشاره قرار صاحب

، سنبله 17کلیدی این رخداد وحشتناک، مرحوم مزاری و حواریون خاص او بودند. مزاری با کودتای 

                                                                 
، مصاحبه با آقای بشیر یکی از مسئولین حرکت 71نشریه ح. و. ا. در خارج از کشور، شماره « پیام وحدت( » 7

 اسالمی.

حالی که مطالب این جزوه رهسپار جعبه جادویی )کامپیوتر( بود، استاد خلیلی و همراهان نیز خسته و  (  در 1

زنان، وارد فرودگاه مشهد شدند و بامیان سرافراز را با آن نقش محوری! و دیپوهای مهمات، انبوه تسلیحات سبک نفس

مواد غذایی و خالصه تمام دار و ندار حزب را در  های( حزب، انبارهایها )چرخ بالو سنگین، غول پیکرها و زنبورک

 ی ناقابل را به عنوان شادیانه و خیر مقدم هم فیر نکردند. کمال سالمت و امنیت به طالبان سپردند و حتی یک گلوله

های گرچه سقوط بامیان یا به عبارت بهتر تحویل بامیان به طالبان، حادثه مرموز و مشکوک بود و حدس و گمان

های پر از دالر رهبر بعد از مالقات با ترکی ری )مانند معامله دوازده میلیون دالی با آِی. اس. آی پاکستان و چمدانبسیا

 فیصل، وزیر اطالعات سعودی و...(  جریان دارد، اما قضاوت در این مورد، نیازمند به گذشت زمان است.

به طور خودکار این نتیجه و اندیشه در ذهنم جوانه وقتی این حادثه را در کنار برخی حوادث مشابه ردیف کردم، 

 زد که، در طول شش سال جنگ داخلی افغانستان، استاد مزاری و سازمان نصرش گویا مأموریت داشته اند که 

اند که تسلیحات و امکانات را با خونریزی از دوستان و یا با گدایی از دانستهها را مسلح کنند و وظیفه خود میپشتون

بخشی آشکار به اردوگاه فاشیزم سرازیر کنند و ماشین جنگی دشمن را نگان بگیرند و سرانجام در یک حاتمبیگا

 تقویت نمایند. در طول شش سال گذشته، سه بار این عمل بدیع تکرار شده است:

چنگ حرکت های مربوط به آن را با خلق فاجعه و ضایعه، از بار اول: قطعه مهم و استراتژیک اسکاد و سالح کوت

 اسالمی در آوردند و سخاوتمندانه به حزب اسالمی پیشکش کردند.

 بار به طالبان سپردند.ی ننگین و ذلتنامهی غرب کابل را طی یک تسلیمبار دوم: تسلیحات و امکانات گسترده

زندان بابه، شاهکار بار سوم: اینبار در بامیان این سنت حسنه پدر! تکرار شد و الحق و االنصاف که در این مورد، فر

 و شگفتی آفریدند!
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تصمیم داشت تمام رقبای حزبی و سیاسی خود در جامعة شیعه و هزاره را از دم تیغ بگذراند و خود 

  به رهبر بالمنازع این مردم تبدیل شود.

 هايی در مسیر مقاومتبری؛ خاربنهجناح اکحرکت و  الف(

از لحاظ مشی  .ردیم، معلوم گردید که استاد می قبل ارائه کهاای که در بخشاز توضیحات پراکنده

، این حکمتیار میان حرکت ا. و حزب ا. مشکل داشت و با جنگ داراالمان .فکری با حرکت ا ـسیاسی 

 گردید.ینشی به تنفر و تنش تبدیل مشکل گرایشی و ب

     تر اش، روز به روز حادتر و عمیقاستاد مزاری با رقبای درون حزبی از سوی دیگر، اختالفات

خواستار اشتراک در  بودند و طبعاً .پیمان حزب اپیروانش، عضو شورای هماهنگی و همگردید. او و می

ورای اکبری و اکثریت شموسوم به جناح  .و .. اما فراکسیونی در درون حی این شورا با دولتهاجنگ

حزب وحدت  ةجویانخواستار کنار گذاشتن سیاست ستیزهو  پیمانی با حزب ا.هممرکزی، مخالف 

؛ ولی جناح مسعود داشت سبت به دولت ربانی و شخصخصومت و عداوت عمیقی ن .بودند. استاد م

طرفی در ا حداقل بیه، خواستار مصالحه و یپیمانی گذشتدردی تاریخی و هممخالفش با یادآوری هم

 برابر دولت بودند. 

حقوق،  از . استاد م.حکومت اسالمیبود و آنها خواستار  حکومت فدرالیجانبدار  استاد مزاری

 .و .د مزاری عالقمند بود که حزد و آنان از حقوق و حیثیت شیعه. استاشخصیت و هویت هزاره دم می

راستی، زیر چتر این تشکیالت اجتماع کنند؛ ولی  ای اعم از چپی وباشد و هر هزاره هاحزب هزاره

    ... آنان مخالف حضور نیروهای التقاطی و بی بند و بار درچارچوب حزب وحدت بودند و

 مزاحمینها و خاربنهب( تصمیم به قلع و قمع 

    یی بودند در مسیر مقاومت هااینها خاربنه»به تعبیر رهروان استاد مزاری  ،کالم یهخالص

 و آمدندمی به شمار تازی ح. و.و مانع یکهکه به گمان آنان، همواره موی دماغ مزاری  «خواهانهلتعدا

در بیست و سوم  سرانجام استاد مزاری بر اساس منطق نیزه و برچه، تصمیم گرفت که به همین دلیل،

یکه تاز  «خلقپیشوای کبیر مقاومت »این خاربنه را با داس خونین درو کند و خود به عنوان  سنبله

 باشد. هاهزاره رقیبمیدان و قافله ساالر بی
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حال به یک نمونه از اعترفات صریح رهروان و مشاوران استاد مزاری توجه کنید که با صراحت 

آمر کشف حزب وحدت، جزئیات طرح ریزی عملیات را از  ژنرال بهرامیتمام از زبان شخص ایشان و 

 کنند:صوص توسط رهبر شهید قوم! بیان میرا با شفر مخقبل و نیز چگونگی آغاز آن  هامدت

 ترين اعترافات( صريحج

رهبر شهید با وجود آن که طرح کلی عملیات را با قوماندانان خود در میان گذاشته بود، وقت »

کرد. بناءً که خود تصمیم نهایی را اتخاذ می عملیات را به فرصت مناسبی موکول نموده بود

دانستند و یش، از وقت دقیق عملیات چیزی نمیز با وجود آمادگی کلی خوشیعیان درباری نی

ی کلیدی آنها موفق شدند که خود را از هاهنگامی هم که اطالع حاصل نمودند، صرف شخصیت

 صحنه خارج سازند.

سنبله برای قوماندانان ابالغ شد.  11ی شام هاتصمیم رهبر شهید برای آغاز عملیات، نردیکی

بندی و مشخص گردیده بود. ی مختلف تقسیمهاتاریخ نقاط مورد حمله میان گروپ پیش از این

 بندی مناطق قرار ذیل بود:آمر کشف حزب وحدت اسالمی، تقسیم طبق اظهارات آقای بهرامی

نجینر لطیف و دی بود، توسط نیروهای اهاگاه غند سیدیمای شاهد در کارته چهار که قرارس

 شد.پهلوان حر تصفیه می

 رارگاه عباس پایدار در نزدیکی کوته سنگی به نیروهای علی جان.ق

 قرارگاه پل سرخ و دارالتأدیب به نیروهای مرادی.

 حربی و اطراف آن به نیروهای گل احمد. ةقرارگاه لیس

ی آخر دشت آزادگان که عمدتاً از نیروهای وابسته به سید انوری بودند به نیروهای هاقرارگاه

 انجینر شیر حسین.

 مربوط به جنرال قاسمی. 35ی شیخ ناظر به فرقه هاو پسته هاقرارگاه

 مربوط به نیروهای مزاری.  31خطوط داراالمان، قصر و تپه اسکاد، به فرقه 

نگی نیروهای حرکت اسالمی صورت طبق اظهارات رهبر شهید عملیات در تپه اسکاد با هماه

نیروهای   ةمجموعقطعه اسکاد به  ةوری، ادارعناصر وابسته به سید انگرفت و پس از تصفیه می

 شد.می  حرکت اسالمی سپرده 
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گاه اکبری، شورای سازماندهی حرکت اسالمی و قرارگاه داکتر احمدی به گروپ کشف اقامت

 حزب وحدت اسالمی.

گاه داکتر صادق مدبر به شورای میدان حرکت اسالمی به نیروهای سید اعالء و محاصره اقامت

 شمی سپرده شده بود.هایدنیروهای س

گفت که در عملیات مجموعاً حدود یک هزار نفر از نیروهای نظامی حزب وحدت هرامی میآقای ب

اشتراک داشتند. بقیه نیروها یا مشخصاً تحت فرماندهی قوماندانان وابسته به تشیع درباری قرار 

وانستند در همچون عملیات تی بودند که نمیکه از لحاظ روحی و ذهنی در مرتبهداشتند یا این 

 مورد اعتماد قرار گیرند.

بر اساس اظهارات رهبر شهید و قوماندانانی که در جریان قرار داشتند، برنامه طوری ریخته شده 

گاه رهبر شهید قرار داشت با بود که عملیات ساعت سه شب از طریق مرکز مخابره که در اقامت

وسط گروپ شد و آغاز عملیات نیز تانیده میی عملیات رسهاشفر مخصوص به اطالع گروپ

 گرفت.کشف صورت می

دستی نموده و به محض اعالم آماده باش توسط شمی پیشهااما در جریان عمل، نیروهای سید

چی و رگبار پیکا، منزل داکتر صادق مدبر را مورد حمله قرار  پی. مخابره مرکزی، با راکت آر.

م نقاط غرب کابل آغاز شد و در مدت اندک تمام غرب کابل دادند که در نتیجه آن، جنگ در تما

آژانس، قطعه اسکاد، قرارگاه تانک تیل دشت آزادگان، قرارگاه  در به استثنای قرارگاه شیخ ناظر

رحمان در نزدیک قلعه قاضی، تصفیه شد. و نیروهایی که قبالً با تشیع درباری بودند اجازه 

 7.«خویش مراجعت کنندی های شان بمانند و یا به خانههارگاهیافتند که به دلخواه خود یا در قرا

سنبله را از  17شکن رهروان و مریدان استاد مزاری در جای دیگر، آغاز و رهبری قیام اسارت

 شمارند:افتخارات رهبر شهید خود می

                                                                 
 .71ی کانون فرهنگی رهبر شهید، شماره ( عصری برای عدالت، نشریه 7
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رور را بر علیه اشراف زادگان مغ 7717سنبله  17شکن و تاریخی رهبر شهید مزاری قیام اسارت»

و سر به هوای تشیع درباری، این جانیان و عوامل وابسته به بیگانگان و خائنین ملی، آغاز و 

 7.«رهبری کرد

 گوید:فرد دیگری از همان حلقه )معلم عزیز( در خاطرات خود چنین می

های مخالف مزاری عملیات بزرگی را در غرب کابل به راه انداخت تا جناح 7717سنبله  17در »

  داخل ح. و. و حرکت ا. را از غرب کابل بیرون براند. ساعاتی پس از آنکه عملیات خود در 

ای را از تمام خطوط ی نیروهای ح. و. شروع شد، شورای نظار و اتحاد ا. عملیات گستردهتصفیه

 1«.جنگی علیه ح. و. آغاز کرد

اسکاد و  ةمان، قطع، جنگ داراال. حزب ا ی بیرونی این رخداد سیاه راهاکالم، زمینه ةخالص

شخص استاد مزاری و حواریون ی داخلی آن را هااستخبارات پاکستان فراهم ساخت و زمینه

 .شدلبیمار

سنبله، سیالب خون شکل گرفت که هست و بود  17جا شدن این جویبارهای فتنه در  با یک

و تازه این همه، اول  جامعه شیعه و هزاره را برد و بالی نفاق و خونریزی را در بستر خود رسوب کرد.

 کار بود.

 سنبله 73خسارات، تلفات و پیامدهای  (پنجم 

 .شیعیان رفت و سودش به جیب دیگرانگردید، دودش به چشم  ورسنبله شعله 17آتشی که در  

برای ما فاجعه بود و برای دیگران حماسه. تخریب، مرگ، آتش، مصیبت و صاعقه بر غرب کابل سایه 

 دباش و لبخند در چهار آسیاب و شرق کابل گل کرد.افکند و تبریک، شا

وحشتناک عالوه بر تلفات انسانی، خسارات و ضایعاتی که در جریان دو هفته جنگ  ةاین فاجع

شیعه و هزاره به یادگار  ةمغان آورد، پیامدها و اثرات بلندمدتی نیز در جامعخشن و تمام عیار به ار

تشیع بر جای نهاد  ماعتج ةادثه زخم خونین و چرکینی بر پیکرگذاشت که تا امروز ادامه دارد. این ح

 که تا قیامت از آن خون خواهد چکید.

                                                                 
 ( همان. 7
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توان تراژدی خونبار را به این شرح می ای از تلفات، خسارت و پیامدهای این رویداد سیاه وفشرده

 فهرست نمود:

 شمار قربانیان:ـ 1    

با  .نفر ذکر شده است 1111، تا 7111، 1151، 1511تعداد قربانیان این جنگ در منابع مختلف از 

طبعاً تلفات  توجه به ابعاد و گستردگی این جنگ و نیز خشم و خشونتی که در آن به کار گرفته شد،

  آن قابل توجه بوده است.

 ضايعات انسانی:ـ 7    

در منایع مختلف  هزار نفر 13هزار تا  11هزار،  15هزار،  11تعداد تلفات )اعم از کشته و زخمی( از 

 هزار، آمار صلیب سرخ جهانی و پزشکان بدون مرز است. 11آمده است که رقم 

 آوارگی و تخريب:ـ 3    

تخمین  751111% مردم غرب کابل ذکر گردیده و از لحاظ رقم 11% تا 51تعداد آوارگان این جنگ از 

 زده شده است.

ابل با توجه به جنگ خانه به خانه و نیز تخریب و ویرانی وسیع منازل، اماکن و تأسیسات غرب ک

 ی مختلف بر روی این منطقه به مدت دو هفته.هابمباران و آتشباری طرف

ترین مدافعان تندروترین رهروان مزاری و یکی از سرسخت از بد نیست در اینجا دیدگاه یکی

یادآور شویم؛  سنبله را در خصوص تلفات و ضایعات انسانی و تخریب مادی این فاجعه، 17حادثة 

تعلق دارد و از رویداد غمبار مذکور به عنوان « عصری برای عدالت»و « امروز ما»کسی که به حلقة 

 کند:یاد می« تاریخ در نقطة انفجار»و « رنسانس هزاره»

 17 جنگ شهدای و طرف یک در کابل غرب شهدای مجموع که نکنیم فراموش باالخره»

 آن مجموع از جنگ این خسارات و ضایعات و تلفات یحت. طرف یک در آن از پس و سنبله

 سنگ ذغال میدان. آمد پیش جنگ همین ادامه در هم نهایی شکست و بود بیشتر ها جنگ

 و برچی و کابل غرب عمده های قسمت. شد تبدیل شهدا گلزار به جنگ همین در شاده قلعه

 به جنگ همین در ایران. شدند تبدیل خاکستر و خاک به جنگ همین در آن های حومه
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 علیه بر آخر تا مشترک طور به جنگ همین در سیاف و نظار شورای. برخاست علنی دشمنی

 سر بر جنگ همین در محسنی و جاوید و اکبری زشت و تند های حرف. جنگیدند کابل غرب

 7«.شد ... صادر جنگ همین در ایخامنه آقای فتوای.  آمد ها زبان

 گوید:از تلفات انسانی رویداد مذکور می همو در کتاب خاطرات خود نیز

ی بیست و سه سنبله تلفات سنگینی را در پی داشت. شورای نظار با تمام قدرت خود حادثه»

کرد. سیاف تمام خطوط جنگی خود علیه ح. و. را فعال برای کوبیدن سنگرهای ح. و. استفاده می

 1«.وارد میدان شدندساخت و نیروهای متعلق به اکبری و محسنی نیز به شدّت 

 غارت و چپاول:ـ  4        

، مراکز فرهنگی، مراکز ها، منازل شخصیتهای مردم غرب کابلغارت و چپاول اموال و دارایی

 استاد اکبری. .و .و ح .ز استقرار حرکت ای نظامی و سایر مراکهاامدادی و صحی، قرارگاه

 قطعۀ اسکاد و انبارهای تسلیحاتی آن: ـ 5      

 ـینی در معادالت سیاسی ی آن که برگ زرّهااستراتژیک و حیاتی اسکاد و سالح کوت ةطعق

ناموس »آمد و به همین خاطر میخاطر و قوت قلب شیعیان به حساب  آرامش ةنظامی افغانستان و مای

ستیز و دشمنان سوگند خورده این مردم افتاد. یافته بود، به دست بیگانگان شیعهعنوان « شیعه

 اد مزاری پیوسته درباره اسکاد گفته بود:است

هر کسی که  .اسکاد حیثیت ناموس ما را دارد، آنطور نیست که اسکاد مال حرکت و وحدت باشد»

حیثیت ناموسی  مال از جان و باید با طرف اسکاد نگاه کند، گویا به طرف ناموس ما نگاه کرده، ما

  7.«اسکاد دفاع کنیم از خود حفاظت کنیم و

 تقدیم دشمنان نمود. د دریغ و درد که این پیشوای شهید خلق، ناموس را سخاوتمندانهاما ص

                                                                 
، منشره در: 7711حوت  11، عزیز رویش، پرسش های بیهای نامربوط و پاسخپرسش (7

http://republicofsilence.org/fa-AF/article/711 
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 تضاد و شکاف در جامعۀ شیعه و هزاره: ـ 6      

ای که بعد از رویداد ه و گردانندگان آن، به گونهشیع ةشکاف عمیق و تنش شدید میان جامع ایجاد

مخالف تقسیم گردید. جنگ تبلیغی و خشونت  شیعه عمالً به دو قطب و طیف کامالً ةمذکور جامع

سیق، رونق گسترده یافت. فرهنگی میان طرفین اوج گرفت. بازار اتهام، افترا، دشنام، تکفیر و تف

و نیز مزدور فالن، پیشمرگ « تشیع معامله و خیانت»  «تشیع درباری»یی چون هابرچسب عناوین و

 دید.الن، ذکر صبح و شام طرفین گرفالن و عصای دست ف

دیگر را مزدور، جاسوس و بسیار طبیعی است که وقتی دو جناح متعلق و منحصر به یک مردم، هم

اند. این مزدوری کل آن مردم را اثبات کرده و در نهایت، کن دیگران بخوانند، در مجموعجاده صاف

را در انظار  ناپذیری بر جامعه شیعه وارد نمود و آنانحیثیتی جبران ةتبلیغات مسموم و منفی، ضرب

 دیگران، خرد و حقیر ساخت.

 تجزيه و فروپاشی حزب وحدت: ـ2

و نیز تبدیل شدن  متضاد ةحدت اسالمی و تقسیم آن به دو شاخفروپاشی حزب مقتدر و توانمند و

 :به خصومت و عداوت .و حرکت ا .و .ح ةو دوستان آمیزهمجواری مسالمت

جمعی از رهبران ارشد این حزب که در جناح  این حادثه حزب وحدت را دچار انشقاق ساخت و»

محمد اکبری قرار داشتند، در کنار شورای نظار و احمد شاه مسعود قرار گرفتند. شدیدترین 

های کابل بعد از این حادثه روی داد. پنجاه و پنج روز بعد از این حادثه، غرب کابل به طور جنگ

 7«.له بودمداوم گرفتار آتش جنگ و صدای انفجار و شلیک گلو

 های خشن و خونین داخلی:جنگ ـ 8

ی خونین هاو تصفیه های ویرانگر داخلی و نیز ترورهااین حادثه، سر آغاز فصل جدیدی از جنگ

ی خونین هاشمال کشور گردید. نبردهای شدید بر سر کنترل بامیان و جنگ جات وهزاره در

که عمدتاً میان دو  خاص و سایر نقاط جاغوری، شیخعلی، ورس، دایکندی، پنجاب، بهسود، ارزگان

هزارستان "خلیلی با شعار  ح. و.شد. می سنبله ناشی  17همه از انفجار  جریان داشت، .و .جناح ح

)موسوم به جناح  دیگر ح. و. عملیات تصفیوی خونباری را علیه جناح "واحد، بستر حزب واحد
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ه مرگ و جرح هزاران انسان و جوان هزاره جات آغاز نمود که بدر سراسر هزاره ا. و حرکت (اکبری

 انجامید.

ی خونین و ها.. صحنه جنگ.در شمال کشور نیز مناطقی چون چارکنت، دره صوف، بلخاب و

و فرماندهان صالح و جهادی این خطه، مانند ژنرال اختری،  هاپرتلفات گردید. بسیاری از شخصیت

  تن از  ها، دانش سرپلی، فلسفی و دهمصباح مزاری، کاشفی مسئول کل نظامی حرکت اسالمی

قصاب شولگر و الشخور  از دم تیغ ،برای روز مبادا مردم های مستحکمی جهاد و پشتوانههاستون

 حاجی محمد محقق گذشتند.  شمال

سر به  کرکس حقیرارزید، توسط این سرش به تنش میکه در میان شیعیان شمال، هر کسی 

ه و غریبانه رفتند و تیب مردان روزگار و مردان روز مبادا، مظلوماننیست و متواری گردید. بدین تر

دخترهای مزار شریف را  تشیع شمال به دست کسی افتاد که همه روزه، گل ةسرنوشت جامع

 عیاش حساس به دست پهلوانِ ةبیند. عنان این منطقمی عروسی ةحجلکند و خود را در می دستچین

سازمان مخوف  ورحمانه بی رهایترو ،، ثروت قارونیهارونی یاد که حرمسراافت مسئولیتیو بی

طلب، سنگ یده با چنین پیشوای زنباره، قدرتاش شهره آفاق است. آینده این مردم رنج دجاسوسی

 داند.انجامد، فقط خدای بزرگ میدل و تروریست به کجا می

 ها:خسارت عظیم هزاره ـ9      

 «تاریخ در نقطه انفجار»و « رنسانس یک ملت»ن حادثه شوم را برخی از رهروان استاد مزاری که ای

کنند که گویا این رخداد، رنسانس و طغیان مردم هزاره علیه خوانند، چنین تبلیغ و ترویج میمی

و تشیع درباری )شیعیان غیر هزاره به ویژه سادات( بوده است و با این انفجار، صفوف خائنین 

مشخص شده است؛ در حالی که بیشترین ضربه و  هزاره کامالً ةمعخادمین به سرنوشت و آرمان جا

 گردید.  هازیان در این رنسانس و انقالب، متوجه هزاره

ی این مردم از هم پاشید و دو شخصیت عمده و محوری هاحزب وحدت به عنوان ممثّل آرمان

دو جریان  پاسداران جهادو  صرسازمان نها، و به تبع آن ـیعنی استاد مزاری و استاد اکبری  هاهزاره

رو در روی هم قرار گرفتند. رویارویی این دو چهره و دو جریان عمده، فاجعه بزرگی  ـ هاهزاره ةعمد
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بود. به عالوه آنهمه تلفات، خسارات و ضایعات این انفجار هم اغلب مربوط به همین  هابرای هزاره

 مردم بود.

 انزوا و شکست مزاری و يارانش: ـ10      

و جناح تحت رهبری او رفت.  .، دود این آتش به چشم استاد مبیش از هر کس و یا جریان دیگری

ور ساخت که با حذف و هدم رقبای را شعله مذکور استاد مزاری با این اندیشه و نیت، آتش جنگ

 مبدل گردد و دیگر کسی موی هابدیل هزارهرقیب و بیبه پیشوای بی ،درون حزبی و حرکت اسالمی

دماغش نباشد؛ اما سیر حوادث به مراد دل ایشان پیش نرفت و این حادثه اسباب ضعف، انزوا و 

 .را فراهم ساختمزاری سرانجام حذف استاد 

گفت، حزب متحد و می  نچنان از موضع قدرت و قوت سخن آنچه مزاری را مزاری کرده بود و آ

مذهبی و بود که به دلیل هم وحرکت ای مقتدر وحدت بود که زیر فرمان او قرار داشت. نیروها

 گوید:می ابطهدر این ر .استاد م گرفتند.قرار می .و .در کنار ح هاجنگ همجواری به ناچار در برخی 

هم مربوط  ،در کنار وحدت بوده، زیرا مناطق مسکونی مردم هادر همه جنگ .نیروهای حرکت ا»

  از خود دفاع  شود آنها طبعاًجنگ شروع می، وقتی . ه حرکت ااست و هم مربوط ب .ا .و .به ح

 7.«کنندمی

ی از غرب کابل و بیش از مزاری زمانی به عنوان یک محور و قدرت مطرح بود که قسمت اعظم

اسکاد و انبارهای تسلیحاتی آن نیز در  ةو قطع قرار داشتحساس شهر در اختیارش  ةیکصد نقط

 . ... مواقع تاریک و باریک به فریادش می رسید و

حرکتی در کنارش و نه اسکادی  سنبله، نه وحدتی تحت فرمانش ماند، نه 17اما با انفجار ویرانگر 

در آمد و  .ی از جنوب غرب به تصرف حزب ااش. غرب کابل هم قطعه قطعه شد. مناطقپشتگرمی ةمای

بل در کا یراسته 1ـ7و نیروهایش در  .ت. استاد مشمال غرب به شمول پوهنتون به کنترل دول

گذشت که یم .تحت کنترل حزب ا قمحاصره کامل در آمدند. تنها راه ارتباطی و اکماالتی آنها از مناط

حلقومش در چنگال حکمتیار بود و دیگر از  افزود؛ زیرامی. کامی استاد ماین وضعیت بر زجر و تلخ

 خود اراده و اختیاری نداشت. 

                                                                 
 ، مصاحبه استاد مزاری با بی. بی. سی و فرانس پرس.111( فریاد عدالت، ص  7
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آرام  ی معقول و معتدل در جناح استاد مزاری،هااز چهرهبسیاری پس از این رویدادِ غیر قابل باور، 

 :آرام جوار او را ترک کردند

بعد از بیست و سوم سنبله اکثر همراهان مزاری در شورای مرکزی ح. و. او را ترک کرده و به »

ی سیاسی ح. و. تنها کسی جات برگشته بودند. محمد کریم خلیلی در مقام نمایندهایران یا هزاره

کرد و بر آمد و مدت محدودی را با وی سپری میکه گاهی از پاکستان برای دیدار مزاری میبود 

تنها حاجی  جات بودندگشت ... از میان فرماندهان ح. و. که بیرون از کابل در شمال یا هزارهمی

 7«.ای از سربازان خود به کابل آمداحمدی یکی از فرماندهان ح. و. در چمتال با عده

ه نگفت و هورا نکشید. مردم اینبار کسی برای مزاری به به و چه چ های پیشین،جنگ بر خالف

نگریستند. می هت و حیرت به این ماجرای شگفتجات، شمال و نیز مهاجرین مقیم خارج با بهزاره

سنبله مزاری تنها  17گویند، بعد از حادثه می« عصری برای عدالت»همانگونه که رهروان چپی او در 

اگر  سنبله آغاز گشت. 17چنانکه قبالً گذشت، به اذعان معلم عزیز، شکست نهایی نیز از همین  .ماند

 سنبله برایش کفن دوخت تا بعداً 17ند و در بگوئیم، مزاری زمانی که با همه درگیر شد، گور خود را کَ

 ایم.البان دفن شود، هرگز گزافه نگفتهتوسط ط

 امی طرفین:به تحلیل رفتن توان نظـ 11       

سنبله، توان نظامی و تسلیحاتی هر دو طرف منازعه به تحلیل رفت و ابهت و  17و سرانجام در 

 پرستیژ سیاسی هر دو طرف خدشه دار گردید و هر دو جناح شیعیان عمال ًدنباله رو دیگران شدند.

 دو خاطره از يک فاجعه (ششم 

اما از ریز  سنبله؛ 17تراژدی  وحشتناک  آنچه تا به حال گفته آمدیم، کلیاتی بود حول محور 

   بل چیزی نگفتیم. برای اینکه شده و خسته از جنگ غرب کامسایل و درد و اندوه مردم پایمال

یاور را منعکس کرده باشیم، دو خاطره از مردم بی ای از دریای بیکران زجر و مصیبت اینقطره

کنیم. یک خاطره از خشونت و قساوت برای شما روایت می را سنبله 17روزهای خون و آتش 

 جنگجویان و دیگری از استیصال و درماندگی مردم:

                                                                 
 .717یشین، ص ( بگذار نفس بکشم، پ 7
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 : خاطرة اول

تخار نماییم که با صدها افتن از این قاتلین کودتاچی جلب میتوجه خوانندگان را به گفتار یک »

 داشت: و پررویی بیان می

یک ضرب توپ اوبوس همراه دو صد روزی که اسکاد را گرفتیم در جمله آنچه ولجه کرده بودیم »

فیر مرمی آن بود. در اولین لحظات فقط روی توپ را از سمت چهار آسیاب به سوی کوه 

مرمی توپ به تلویزیون دور دادیم و شروع به انداخت نمودیم. ظرف چهار ساعت، دو صد فیر 

جانب دیگر نسبت کرد و باال می پرید. از به کوه اصابت نمی کردیمکوشش میآخر رسید. هر چه 

 خورد و فقط فیر می ی توپ ما به کجاهامیندانستیم که مر شدت آتش از مواضع متعدد اصالً

 .«کردیم و بسمی

اثر  که تنها در دادندجهان خبر نشرات جهانی و یهارادیو درهمان روز !گرامیآری هموطن

هموطنان روسی یکی ازهر کابل خونین، جشن عساحات داخل ش در هااصابت یکی از این مرمی

ما به محفل شهادت اضافه از چهل تن زن و مرد و طفل و زخمی شدن حدود هفتاد تن دیگر 

 7.«مبدل گردیده بود

  :خاطرة دوم 

ی هاو تکاوی هاپناهگاه مدت ده روز این جنگ خونین ادامه یافت و طی این مدت، مردم در»

روز چهارم بعد از حادثه، ا در دشت برچی بودیم. ام در آن روزهنمناک به سر بردند. من و خانواده

گرفت. وقتی آنها را به  هشت نفر قربانیی ما یک مرمی سکر اصابت کرد و هاای همسایهدر خانه

و چند نفر  دو نفر قربانیهم مرمی دیگری آمد و  قبرستان منتقل کردیم، ناگهان در همانجا

انیان را به خاک بسپاریم. با دیدن این زخمی بر جای گذاشت و ما به زحمت توانستیم قرب

وضعیت، تعدادی از مردم تصمیم گرفتند از راه داراالمان و دهمزنگ به مرکز شهر بروند. قرار شد 

که پیش از اذان صبح، منطقه را ترک کنیم. صبح زود که حرکت کردیم، دیدیم که قافله بزرگی از 

 اند. .. راه افتاده. زن و بچه  و

                                                                 
 .71/3/17، 1چاپ پیشاور شماره « وحدت اسالمی»( هفته نامه  7
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اک کودکی توجهم را جلب کرد. شدیم، صدای دردنتیر می« ده قابیل»منطقه  ی که ازهنگام

توانستم. از اینکه مریض بودم و دختر نمی که مسیر صدا را مشخص کنم اماای ایستادم لحظه

یواری خردسالم هم روی دوشم بود، دقایقی برای رفع خستگی و تشخیص سمت صدا، کنار د

 .«تانیمنمی کن که دیر میشه و آنوقت رفتهدا زد: زود حرکت ام صنشستم. در این وقت خانواده

لحظاتی نگذشته بود که سمت صدا مشخص شد. دیدم زنی از یک خانه بیرون شد و دختر چهار 

ننه »گفت: می کشید و درش میکرد، از دامن ماکه به شدت گریه میاش در حالیپنج ساله ـ

و از بازویش « ... ده کجا ببرم»گفت: مادرش می...« انبر، مره اینجه نمجان! ننه جان! مره هم ب

وچک از بس که بست. اما دختر ککشاند و در را بر رویش میگرفت و به طرف حولی میمی

زد. مادرش مجبور شد طفل شیرخوارش را به خانه بگذارد و او ]دخترش[ را ترسیده بود، جیغ می

 خون، خود را به قافله برساند.با خود بردارد و با پای و سر برهنه و پر از 

    خواست، هر که بود باید نمی پیرزن، کودک، ضعیف و ناتوان  آوری بود.صحنه غمبار و رقت

داد. با این وضعیت دیگر نتوانستم آن زن را ببینم و به راهم دوید و خود را از مهلکه نجات میمی

دوباره « پل آرتن»که گذشتیم، نزدیک  یم را نجات دهم. از منطقه دهمزنگهاادامه دادم تا بچه

ریخت و یخن آشفته، در حالی که از سرش خون میبه همان زن برخوردم. دیدم که با وضعیت 

پیراهنش هم باز شده بود، کفش و چادر هم نداشت، نشسته است و دخترکش در پهلویش به 

ش پر از خون شده بود. به زن خواب رفته. طفل بیچاره نیز از بس که پیاده راه رفته بود، هر دو پای

جایت ماندی؟ زن در حالی که گریه راه  های رقمی است؟ چرا طفلته د تگفتم: چرا وضعیت

بینم، الهی امو طور که آتش غم ده نمی مه ده ای دنیا یک نفر مسلمانگلویش را بسته بود، گفت: 

 .«امو آتش ده خانه خودشان روشن شوهخانه مه روشن کدن، 

 «؟ات بود که طفلته ده خانه ماندیکس ده خانه کدام»گفتم: 

هر سه شهید شدند و  [رمبرادر شوه]گه کسی نیس. شویم، برادر و یورم غیر از طفلم دی»گفت: 

 .«بردمپدر ره ده کجا میمه طفل بی
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ات را بده که بروم طفلت را بیاورم. اول و گفتم کلید خانه گپای زن مظلوم مرا هم به گریه در آورد

کنم،  سرپرست ره مه کجاطفل بی»احتی کلید را داد و گفت: ر نبود، بعد که اصرار کردم با نارحاض

 .«بان که همانجا از بین برود

ام مخالفت کردند که نروم؛ اما من از تصمیمی که گرفته بودم، منصرف وقتی راه افتادم، خانواده

م نیز بسیار خطرناک بود و امید پیمودمی شده بود و راهی را که دوباره نشدم. هوا هم روشن

برگشتن نبود. با آنهمه، دل به دریا زده و حرکت کردم و به خانه آن زن رفتم. دیدم که طفلش از 

از آمد. طفلی که بیش از یک سال و چند ماهی بس گریه کرده بود، صدایش به زحمت بیرون می

هستم و با لبخندی در بغلم آرام گذشت. وقتی او را برداشتم خیال کرد که پدرش نمی اش زندگی

 گرفت. 

ای به سقف خانه اصابت کرده و غیر از دهلیز، همه را پایین رافم را نگاه کردم، دیدم که مرمیاط

، حساس و خطرناک بود. هیچ کاری از من ساخته هاکرده و شهدا در زیر آوار مانده است. لحظه

ن این بود که جان طفل را از خطر مرگ نجات آوار در آورم. هم و غم م نبود که شهدا را از زیر

 به همان غربت شان به امان خدا رها کردم.  دهم. به این دلیل شهدا را

موقع برگشتن، چشمم به تکه نانی خشکی افتاد و آن را با آب تر کرده، کم کم به دهن طفل 

ر بیرون شده و به گذاشتم و آنوقت دوباره حرکت کردم. اینبار به هر کیفیتی که بود از صحنه خط

ام نیز در آنجا رفته بودند و مادر سرگردان خانواده رفتم؛ چون « اولچند»در  خانة یکی از اقوام

ذاشتم، مادرش سر را برهنه را هم با خودشان برده بودند. وقتی کودک را پیش مادرش گ هابچه

ی معصوم را از ای هاطفلها را به طرف آسمان بلند کرده و گفت: خدایا! انتقام این دست نمود و

  ؟ خدایا این ما چه گناهی کدیم که خانه ما خراب شوهکسا که جنگ را شروع کردند، بگیر! 

 .«ی یتیم ره مه ده کجا ببرمهاطفل

از خدا همواره طلب داد و اده بود و به زمین و زمان فحش میزن بیچاره کنترل خود را از دست د 

به گریه وند به استغاثه افتاده بود که همه ما از سخنانش کرد. چنان در پیشگاه خدامرگ می

تابی نکند. وقتی کمی آرام م که خداوند مهربان است، زیاد بیاش دادیافتادیم و در آخر دلداری
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ا دیگه هیچ کس ر»گرفت، از او پرسیدیم که در کابل کسی از دوستانش هست یا نه؟ گفت: 

 7.«ندارم، همه اقوامم ده دهات است

                                                                 
 ، خاطره از س. ع. مبارز.11( بنیاد وحدت، شماره  7
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 در حزب وحدت( انحرافو  فساد)بروز و عروض 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 وداع با مکتب و سالم بر ملیّت

 

یکی از تحوالتی که استاد مزاری در حزب وحدت و به تبع آن در جامعة شیعه و هزاره پدید آورد، 

به سمت بستر مذهبی  و دینیهزاره را از بستر  ةو جامع .و .بود. او حستر حرکت حزب و جامعه تغییر ب

کانون  باشگاه قومی و ، هدایت نمود و یک حزب مکتبی و جهادی را تبدیل بهقومیتو  تبارگرایی

 تجمع نیروهای الئیک و معارض با مکتب و دیانت نمود.

نگذاران آن و نیز بر مبنای میثاق حزب وحدت از بدو تولد و تکوین و بر اساس اندیشه و آرمان بنیا

نظری و چه از  ی بود. چه از لحاظ مبانیوحدت و اساسنامة حزب، یک جریان اسالمی، شیعی و جهاد

. شددیانت شناخته می بادیعملی به حیث یک تشکیالت مکتبی و منبعث از مبانی و م مشینظر خط

و  جوهره مبارزه با افکار التقاطی و ... عدالت اجتماعی، ،اسالم، تشیع، جهاد مقدس، حکومت اسالمی

 داد.این جریان را تشکیل می زیرساخت

 «تداوم و تشدید مبارزه برای ایجاد حکومت اسالمی»از « میثاق وحدت»چنانکه در مادة یک 

در  «.مبارزة جدی با افکار الحادی و غیر اسالمی و التقاطی»و در بند ششم از  سخن گفته شده بود

حکومت »در چارچوب « حقوق اقوام» و« رسمیت مذهب جعفری« »عدالت اجتماعی»از ند هفتم نیز ب

در جهت تأمین عدالت اجتماعی مبتنی بر حکومت اسالمی با تالش اینگونه یاد شده بود: « اسالمی

ها در پرتو آن از همة حقوق سیاسی، ، طوایف و ملیترسمیت مذهب جعفری و حنفی که تمامی اقشار

 «.... بدون تبعیض برخوردار گردندمذهبی، مدنی و 

. گردیدمی های روحانی، جهادی و مؤمن تشکیلچهره ازحزب شورای مرکزی اکثریت اعضای 

، کار تطبیق مصوبات شورای مرکزی را با شورای عالی نظارتشناس در بعالوه شش نفر فقیه و اسالم

های آن، اشراف و سطوح و الیه عنوان چشم و چراغ حزب بر تمامه احکام اسالم به عهده داشته، ب

-شناخته و جهادییهای روحانی چهره زا ویمعاون  نیزو حزب  رئیس شورای مرکزینظارت داشتند. 
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های متعهد و جهادی قرار داشت. چهره های مهم و کلیدی حزب نیز در دست . دیگر پستندشده بود

 داد.هاد مقدس، تشکیل میهمچنین نیروهای مسلح حزب را افراد مؤمن، مکتبی و فرزندان ج

حزب وحدت از لحاظ هویت بیرونی و در انظار مردم افغانستان و جهانیان نیز به عنوان یک حزب 

های آنها شاخته شیعی و مرکز تجمع و کانون همبستگی شیعیان افغانستان و مدافع حقوق و آرمان

ن خاطر شیعیان افغانستان از هر دور بود. به همیه شد و از هر گونه صبغه و رنگ قومی و نژادی بمی

 دانستند. از شیعیان هرات و قندهار گرفته تا قبیله و منطقه، حزب وحدت را متعلق به خود می

های بخش حلقه زده، فرداهای بهتر، افق... همه دور این مشعل امید ها وها، سادات، قزلباشهزاره

کردند. حزب وحدت نیز در مقابل، می  جستجو  تر را در پرتو این مشعلی پر امیدهاروشنتر و دورنما

 همت خود ساخته بود. ةدفاع از حریم تشیع و احقاق حقوق شیعیان را وجه

اما زمانی که استاد مزاری جلودار این قافله گردید و در غرب کابل استقرار یافت، حزب وحدت و 

خط دیگری به حیات و حرکت در این مجموعه،  و داددر بستر جدیدی قرار  را شیعه و هزاره ةجامع

خود ادامه داد. این حزب تحت ریاست استاد مزاری، آرام آرام از بستر مکتب و مذهب فاصله گرفت و 

های مقدس و الهی به یک ت و قومیت فرو رفت. از یک حزب مکتبی و دارای آرماندر باتالق ملیّ

اش هر کسی که روی تذکره کلوپ قومی تبدیل شد که مالک عضویت در آن فقط هزاره بودن بود.

آرمان  بدون هیچگونه مانع و تفتیشی به عضویت این کلوپ در آمد.« ملیت هزاره»نوشته شده بود 

با  «رسمیت مذهب جعفری»ی تشکیل حکومت اسالمی، جایش را به حکومت فدرالی سپرد. مطالبه

 هزاره تعویض گردید و ... .« احقاق حقوق»و « احیای هویت»ی داعیه

ترین پیروان استاد مزاری را مرور های یکی از ارتدکسها و دیدگاهیید در این خصوص، پرسشبیا

 کنیم:

 صدیق پیرو یک از مزاری بابه که شد باعث چه که است این کرد طرح شودمی که دومی سوال»

 و فقیه والیت برای اقل حد که شود تبدیل گراییهزاره فرد یک به ایران طرفدار و فقیه والیت

 در مزاری بابه بزرگداشت و تجلیل هایمراسم از چرا نبود؟ تحمل قابل و قبول قابل ایران رژیم

 ... کردند؟ ممانعت ایران
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 و شد کابل وارد جهادی و مذهبی صد در صد چهرة یک با مزاری بابه که است این چهارم سوال

 نیز خود دنبال به و شد شهید و رفت بیرون کابل از مذهبی غیر و قومی صد در صد چهرة یک با

  بود؟ چه امر این دلیل. کرد ایجاد هاهزاره رستاخیز برای را بزرگی و نیرومند جنبش

 حزب به را مذهبی و شیعی کامالً وحدتِ حزب مزاری بابه شد چه که است این پنجم سوال

 احساس هاعهشی از واقعاً او آیا بود؟ چه کار این دلیل کرد؟ تبدیل قومی و هزارگی کامال وحدتِ

 ... کرد؟می نیازیبی یا و نفرت

 دوران در هزارگی هایگفتمان و کادرها از مزاری بابه که شد باعث چه که است این ششم سوال

 خط همین در عمالً هم خودش و کرد حمایت باورنکردنی گونة به و شدت به کابل هایجنگ

 و پیر و جوان و مرد و زن و خارج و لداخ و دهاتی و شهری و روشنفکر و آخوند مرزهای ایستاد؟

 از کلی به مزاری بابه ماهه هشت و سال دو رهبری در جهادی غیر و جهادی و فقیر و دار سرمایه

کرد؟  خلق چگونه را تحول اینهمه مزاری بابه. آمد میان به ایدگرگونه پیوند و تعلق و رفت میان

....»7 

کند که برای بابه مزاری، پرچمی، صراحت اذعان می همان نویسنده و گوینده، در گفتار دیگر به

 دید:ای، خلقی، نصری و جهادی یکسان بود و همه را به یک چشم میشعله

 او. همه یعنی تو، یعنی من، یعنی مردم برای. نبود قایل« پسوند» و« پیشوند» مردم برای بابه»

 اشاره کاری به او. گفت مین جاغوری و بهسودی و آخوند و نصری و خلقی و پرچمی و ای شعله

 1«.کرد می یکسان را همگان سرنوشت که کرد می

 هاها و گرايشو سرازير شدن گروه« درهای باز»مشی خط

حزب را بر روی  ةآقای مزاری که درواز« درهای بازِ» و« وداع با ایدئولوژی»مشیِ خطبر اساس این 

ها نداشت، آن ةسیاسی و نیز سابقه و پیشینادی و گشود و کاری به گرایش اعتقمی هزاره فرد هر

جات و حلقات مختلف اعم از چپ و راست، سیاه و سفید، مؤمن و ملحد، زیر های سیاسی، دستهگروه
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صاحب برای خود جا خوش کردند. برخی از پرچم حزب وحدت تجمع نمودند و در درون این حصار بی

 مود:توان طبقه بندی نها را به این شرح میاین گروه

 های خارج از حزب و نظام خلق:ـ چپ1

های و دیگر نحله «ستم ملی»و « جاوید ةشعل»های چپی مائوئیستی مانند گروهبقایا و هوادارانِ 

ها . این گروهها بودندی این حلقات و گرایشو ...( از جمله سفزا، ساماا، سازهمفکر یا برآمده از آنها )

ز نوع و ساخت چینی آن بودند؛ به دلیل داشتن عقاید و گرایشات کسیستی ارکه دارای ایدئولوژی ما

ها و ایادی آنان ماهیت دینی روس مغایر با باورهای مردم و نیز به این دلیل که خیزش مردم علیه 

 پیوسته از فقدان پایگاه و آمدندو در حال احتضار به حساب می های متروکداشت، اینان جزء گروه

روشنفکر از هوادارانی نیمه و کردهد. فقط در میان برخی طبقات تحصیلبردنمی رنج اجتماعی

 دادند. جان به حیات خود ادامه میصورت نیمهه برخوردار بوده، ب

های یادشده، در عصر حاکمیت جناح خلقِ حزب دموکراتیک خلق افغانستان، سرکوب خونین گروه

کمیت جناح پرچمِ همان حزب، تا حدودی مورد و پرتلفاتی را پشت سر گذاشته بودند؛ اما در عصر حا

لطف و مهر حزب و حکومت قرار گرفتند و بسیاری از آنها در یک ائتالف وسیع با حزب حاکم )خلق/ 

 گردهم آمدند.« اتحادیة نیروهای چپ دموکراتیک»وطن( در 

ها جریان گی هوادار آن، عناصر و نیروهای هزارهوقتی فضا و شرایط نوین در غرب کابل پیش آمد

حیات  ةیا ادام سرانگشتی، خود را بر سر دوراهی مرگ و زندگی احساس کردند: ةدر یک محاسب

نشینی که المحاله مرگ و اضمحالل را در پی داشت. تحت پرچم حزب وحدت یا تداوم انزوا و گوشه

 نمودند.آنها بدون هیچ گونه تأمل و تردید، راه اول را برگزیدند و زیر بیرق حزب وحدت تجمع 

 : پیشینرژيم  هایو ملیشه بقاياـ 7

و « فتح کابل»و یا « سقوط حکومت نجیب»در کابل اتفاق افتاد و از آن به  7717 بهاردر آنچه 

کنند، در حقیقت فروپاشی و تقسیم حکومت نجیب بود. به این ترتیب تعبیر می« پیروزی مجاهدین»

حزب وطن و  و قوای مسلح نجیب، آرم و پرچمزیر بیرق حکومت  و حلقاتِ ای افرادکه مجموعه

خون هم    احزاب از سرِ دروازة ادارات و اماکن دولتی برداشتند و آرم و پرچم  جمهوری افغانستان را

ها به اهتزاز در آوردند. پشتون ها و فراز اماکندروازه های مجاهدین، بر سرخود را در میان مجموعه

را در اماکن و مؤسسات تحت  .ا .و .زبها نیز آرم حو هزاره .یت اها آرم جمع، تاجیک.پرچم حزب ا
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 که دست این حزب فتح شده است؛ در حالیه که یعنی این مکان ب ؛کنترل خود به اهتزاز در آوردند

 :فتحی در کار نبود هیچگونه

.. دانستند .نقاط زیادی از شهر در اختیار نیروهایی بود که خود را منسوب به حزب وحدت می»

ظاهراً علی جان زاهدی و سید مصطفی کاظمی دو تن از رهبران ارشد ح. و. پیش از سقوط رژیم 

دار شوند؛ اما نجیب اهلل به کابل آمده بودند تا مدیریت و رهبری اوضاع را در دوران انتقال عهده

 این دو شخص در عمل از اقدامات مردم عقب افتادند ...

ی سبزی را روی ات دولتی را تصرف کنند با ابتکار شخصی، تکهجوانانی که توانسته بودند ادار

  7«.دیوار آن آویخته بودند که با رنگ سفید یا زرد نام حزب و. ا. بر روی آن نوشته شده بود

کادرهای حزب وطن،  ةکلی چنین تقسیمی )مبتنی بر قومیت و تبار(،اساس با این حساب و بر

ح، اعضای جبهه ملی پدر وطن، ملیشای مسلح و بویژه پرسنل دولت، قطعات و اعضای قوای مسل

های محروم از ملیت پرسنل و نیروهای یکصد هزار نفری وزارت خدمات امنیت دولتی )خاد( که اکثراً

نیروهای مسلح این حزب  جزء... همین که چشم بادامی داشتند، سهم حزب وحدت گردیده،  بودند و

 .قرار گرفتند

با سایر  های ح. و.تأثیرگذار در درگیریهای همین نیروها را یکی از مؤلفهاستاد زاهدی ضمن اینکه 

 کند:داند، تصویر ذیل را از آنها ارائه میاحزاب می

های وحدت با اتحاد و شورای نظار[ عناصری هستند که چهارمین عامل این آتش افروزی ]جنگ»

اند و اینک که نموده  پاسداری  طی چندین سال به صورت افراد داوطلب از رژیم الحادی گذشته

اند، اینها روزگار گل نمودن احساسات قومی هست و هرکس به دامن قوم و قبیله خویش بازگشته

بهای اند. اینگونه افراد از تجارب گراننیز به دامن قوم هزاره بازگشته و در سایة آن پناه گرفته

سبک و سنگین را دارند. اینها با توجه به  جنگی برخوردارند و معموالً قدرت استعمال انواع سالح

کشند ... جنگند، پرچم همان حزب را به دوش میاینکه طایفه شان در زیر بیرق کدام حزب می

 این افراد دارای دو مشخصه زیر هستند:

 ... است مملو پشتون، علیه نفرت و کینه از شان وجود سراسر ـ7

                                                                 
 .711( بگذار نفس بکشم، پیشین، ص  7



 ـــــــــــــــــــــــاسطورۀ شکسته   □ 402

 

 چپاول عمل است طبیعی. اندگرفته خو مردم دارایی غارت و چپاول و چور با افراد اینگونه ـ1

 همین به. ثبات با و آرام محیط یک در نه است، میسر متشنج و زدهجنگ محیط یک در فقط

 هم کنترول قابل وجه هیچ به و« خرندمی پول با را جنگ» معروف قول به اینها که است جهت

 خودشان قول به. ندارد را آنها درآوردن نظم تحت و کنترول قدرت گروهی هیچ  و نیستند

 و هاستپشتون شکار شان شغل و گردندمی جنگ دنبال به. هستند قوماندان بدون جنگجویان

 7«.دهدمی تشکیل را آنها زندگی فلسفة این

 اسالمی موسوم به التقاطیون:های ـ چپ3

و مقاومت  ز متن جهادکه ا های اسالمیهای روشنفکرانه موسوم به چپبا گرایش های التقاطیگروه

  برخی از  دادند.ها را در حزب وحدت تشکیل می، سومین مجموعة نورسیدهروییده بودند مردم

از میان  و روشنفکرانه، ها و حلقات با شعار اسالمی و پرچم دیانت ولی با افکار و ماهیت التقاطیگروه

  این «. مجاهدین مستضعفین»و « کانون مهاجر» بقایای های جهادی سر در آوردند؛ مانندتنظیم

شکن والیت فقیه )مانند سازمان نصر، پاسداران جهاد تحت ضربات کمرشکنِ سربازانِ خط ها کهگروه

 اجتماع نمودند. .و .نیز برای ادامه حیات زیر پرچم حآنها  شان باقی نمانده بود؛و ...( دیگر رمقی برای

 ها و چپاولگران:ـ لمپن4

بندوبار که فاقد هرگونه ایدئولوژی و و بی ، لمپن، سادیستطلب، چپاولگربافراد و حلقات آشو

        مانندشان به جمعبرای غارتگری و تداوم زندگی گرگ گرایش سیاسی و فکری بوده، صرفاً

را  در و پیکر ح. و. ی الحاقی به اردوگاه بیچهارمین مجموعه دستان حزب وحدت پیوستند؛هبتفنگ

، ظاهر سکس، سرور مانند شفیع دیوانه، بالل دیوانه، نصیر دیوانهساالرانی ند؛ جنگدادتشکیل می

های بیشمار دیگر که این و دیوانه گَنگس، قوماندان کوُچوُک، داود معاون خدا، قوماندان مارخور

 معروف شدند.« وندی»و « آقای مزاری هایبچه»باندهای غارت و چپاول بعدها به 

 محوران:قوم گرايان وـ ملیّت 5

« سعادت قوم»داشتند و به تعبیر خودشان به  های تباریو مرام اهداف حلقات و افرادی که صرفاً

توان از عنوان نمونه میه از این دسته ب دادند.، پنجمین مجموعة نورسیده را تشکیل میاندیشیدندمی

اسالم )عیسی غرجستانی(، ی مجاهدین (، اتحادیهعبد الحسین مقصودیاتحادیه اسالمی مجاهدین )
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ی حاجی رسول پدر الهیاری مؤسس شبکة اهل ی مجاهدین مسلمان )معروف به اتحادیهاتحادیه

 ) جملگی مستقر در کویتة( یم نسل نو هزارهو تنظ ی مسلمانان مجاهد )حاجی برکت(بیت(، اتحادیه

 نام برد.

 ؟ يا باغ وحش جهادی حزب

، پرندهبه باغ وحشی تبدیل گردید که هر نوع جانوری از  .و .ح ها و حلقات،با پیوستن این مجموعه

شد. چپی و راستی، جهادی و وندی، عادل و فاسق، مؤمن و می در آن یافت  درندهو  خزنده، چرنده

که تا  .و .و زیر یک پوستین جای گرفتند. ح همه در داخل یک چوکات بندة خدا و معاون خدا ملحد،

یکدست  ای نسبتاًهآقای مزاری و سرازیر شدن حلقات بیگانه، یک مجموعقبل از سیاست درهای باز 

 ن تحوالت به یک مجموعة ناهمگونشد؛ با ایشناخته می (آرمان و اهداف)حد اقل از نظر  و هماهنگ

 ة پراکندهاین قافل گردید که نه قافله ساالر  تبدیل متکثّرهای و متشکل از گرایشات متنوع و طیف

 ه اهداف و دور نمای حرکت آن.معلوم بود و ن

هم نبودند؛ بلکه  .و .آورده به حصورت افراد پناهه ها، صرف سیاهی لشکر و باین تازه از راه رسیده

خانه را از پشت بست. هر آنچه حزب داشت به این حضرات تعلق گرفت و مهمان، دست صاحب

به حاشیه و زوایه رانده شدند.  مبارزان و مؤمنان صدر انقالب و نیروهای زجرچشیدة جهادی عمالً

         اش اتخاذ و حواریون و مشاوران چپی .پشت درهای بسته توسط استاد م تصمیمات حزب در

تخصص و تجربه  ةدر دولت نیز به بهان .و .های ححزب و پست ةهای عمدگردید. مناصب و موقعیتمی

 به همین حلقات واگذار گردید. 

هایی حزب وحدت پی ببریم، به نمونه در دلبیمار عت نفوذ عناصر بیگانه وبرای اینکه به عمق و وس

 کنیم :می های مختلف حزب وحدت اشاره های مرگبار در سطوح و الیهاز سرایت این ویروس

 : در بعد سیاسیـ 1

در این صفحه و بستر، عناصر بیگانه و مشکوک بسیاری در چوکات حزب وحدت قرار گرفتند که 

عضو حزب نبود و تازه از راه  برده با اینکه اصالًنام بود. مقصودیعبد الحسین  مرحوم آنها تریندرشت

عالی ترین مرجع  ـبه مقام سخنگوی شورای تصمیم گیری  که عرقش خشک نشده بود رسیده، هنوز
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ترین مقام سیاسی حزب منصوب گردید که در واقع مهمـ  در غیاب شورای مرکزی .و .گیری حتصمیم

 از دبیر کل بود. پس

، داکتر رسول ییالقی خوار و دالل مانند غالم محمدای از غرب گراهای پولاز جانب دیگر شبکه

و کسان دیگر که از کابل تا پاکستان و واشنگتن گسترده بودند؛ برای تقرب و  گیزایی، اکرم طالب

ردند. همزمان، محمد کریم کپاکستان تالش می I.S.I( و C.I.Aپیوند استاد مزاری با سازمان سیا )

 به صورت پل ارتباطی میان حکمتیار و استاد مزاری در آمده، اکثر زدو ییالقیو غالم محمد  خلیلی

 .که خوابگاه شبانه استاد مدالل و اغلب در منزل ییالقی  با وساطت این دو .و حزب ا .و .بندهای ح

 گرفت.بود، صورت می

حزب وحدت در آن اشتراک ورزید و وزرای خود را معرفی حکومت مجاهدین که  ةدر اولین کابین

کرد، همه وزرای پیشنهای حزب و برخی مقامات دیگر از بقایای رژیم سابق و عناصر بیگانه بودند. 

)از  لعلیو انجینر )معاون داکتر نجیب اهلل(  سرابی عبدالواحد (از ژنراالن اردوی خلقی) ژنرال خداداد

رئیس کل )معاون وزارت تجارت در رژیم پیشین(  ییالقی غالم محمدوزرای حزب و وزرای اسبق( 

 بانک مرکزی.

 معرفی این افراد، مخالفت و تنش جدّی را در درون حزب برانگیخت:

های فعاالن ایدئولوژیک حزب وحدت در برابر کاندید شدن شخصیتبیشتر رهبران و »

و علوم اجتماعی برای چند روز غیرجهادی مخصوصاً جنرال خدا داد به شدّت اعتراض کردند 

محل نزاع شدید آنها بود ... در یک مرحله اعتراض به حدی شدّت یافت که جمعی از رهبران ح. 

های علوم اجتماعی فراخوانده شده و. از جمله خلیلی و مرتضوی که برای مذاکره به سالن نمایش

 از جلسه را ندارند.اند، حق بیرون شدن بودند، تهدید شدند که تا پاسخ روشن نگفته

جمعی از فرماندهان مشهور ح. و. مانند ابوذر غزنوی، شیر حسین مسلمی، شیخ سلمان و پهلوان 

حرّ نیز در میان معترضان بودند ... نقطه اصلی فشار روی مزاری بود ... مزاری در برابر فشارهایی 

 7«.شد با استواری مقاومت کردکه بر او تحمیل می
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 : گلوگاه حزبـ 7 

گیری یعنی اطراف دبیر س هرم قدرت و تصمیمأخیزتر اینکه گلوگاه حزب و رتر و آفتاز همه مهم

کل حزب نیز جزء قلمرو و در سیطره مطلق همین حلقات بیگانه و تازه از راه رسیده قرار داشت. این 

د عرفانی ترین یاران و همفکران مزاری ماننسلطه و محاصره چنان وسیع و تنگاتنگ بود که نزدیک

اش آزرده خاطر ویژه  یکاولنگ، ناطقی شفایی، حکیمی غزنوی و دیگران از استاد مزاری و حواریون 

 کردند.بودند و به کرّات از آن وضعیت شکایت می

)که به گفتة معلم عزیز،  هایی چون ژنرال خداداد، غالم محمد ییالقی، استاد حسن علیچهره

مقصودی،   عبدالحسین، کرد(زب دموکراتیک خلق تدریس میماتریالیسم دیالکتیک در حمضمون 

، از ندیمان و مشاوران خاص 7روشنفکران چپیشبه های رژیم سابق وندام و بسیاری از ژنرالاستاد 

را استاد مزاری در مشورت و رایزنی با  .و .صمیمات مهم سیاسی و جنگی حاستاد مزاری بودند. ت

ها و راهکارهای ها از اوضاع و حوادث بیرونی و تحلیلعات و گزارشنمود. اطالهمین عناصر اتخاذ می

 عنوان چشم و چراغ و مشاوران دبیر کل در اختیار استاد مزاری قرار ه غلط، توسط همین عناصر ب

 گرفت.می

و به  استاد مزاری نزدیک ی منسوب به جهاد و انقالب نیز کسانی در زمرة مشاوراناز طیف نیروها

قرار گرفتند که اکثراً افراد ناصالح و دارای سوابق منفی و انحرافی بودند.  و گوش او ی چشممنزله

را با پشتیبانی « نصر نوین»کریم خلیلی بحیث وزیر دست راست دربار استاد مزاری از زمانی که دکان 

I.S.I حمد گشود، ارتباطات مشکوکی با این دو سازمان داشت. سید م .و .و حزب اسالمی در مقابل ح

 1آشکار بود. اش کامالًافراطی های چپروانه وسجادی نیز بحیث وزیر دست چپ، گرایش

                                                                 
در این فصل )سوم( به کار رفته است، منظور چپ اعتقادی و فکری است نه چپ سیاسی؛ « چپ»( هر گاه تعبیر  7

 ً چپ سیاسی است. ور از اصطالح چپ در فصل پنجم، صرفادر حالی که منظ

 

هویتی در جامعة های بحران بیریشه»ای به نام ( پس از گذشت پانزده سال از مرگ مزاری، رهروانش در جروه 1

کنندة دو چهرة یادشده که توسط جناح محقق در نقد و ذم خلیلی، تدوین و نشر گردیده، به نقش گمراه« هزاره

 اند:و سجادی( در عصر مزاری اینگونه اشاره کرده)خلیلی 

بنابر این باید سراغ مشاوران شهید مزاری رفت و آنان را به محاکمه کشاند که این مشاوران چه کردند و چگونه »

دادند که مزاری به این نتیجه رسید که با چه کسی وارد جنگ شود و با چه کسی پیمان دوستی ببندد ... از مشورت می

شود عبارتند از: کریم خلیلی، عزیز اهلل شفق، سید محمد نی که به عنوان مشاوران شیهد مزاری نام برده میکسا

سجادی، عرفانی یکاولنگی، حکیمی غزنوی و صادقی پروانی. ]جملگی اعضای سازمان نصر![ ... از میان اینها دو 

آفرین در جدایی آقای محمد ز بازیگران نقشـ سید محمد سجادی ... ا7تر اند: شخصیت از همه مشهور و برجسته
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منحرف و بیماردل در دربار استاد مزاری چنان هویدا و وسیع بود که اندکی از  عناصر  ةنفوذ و سلط

توجه افغانستان نیز درز کرده بود. در این خصوص به اعترافی از همان عناصر  از ابعاد آن به خارج

 فرمایید:

 با مالقاتی داشت، اروپا به سفری 7717 سال در که و. ح. سیاسی کمیته مسئول بالغی آقای»

 جریان هدی سید مالقات این در. دهدمی انجام[ اتریش در هدی دکتر] هدی حسین میر سید

 آقای که گویدمی و کندمی حکایت را ا. ا. ج. مذهبی رهبر ایخامنه علی سید اهلل آیت با دیدارش

 اندکرده رخنه بحدی( ع)بیت  اهل دشمنان مزاری آقای دربار در» که گفت ناراحتی با ایخامنه

 7.«گیردمی صورت اهانت هم( س)زهرا  فاطمه بی بی به حتی که

های انحصاری خنّاسان و بیماردالن بر دربار استاد مزاری، سرفصل مصائب و دشواری ةسیطر

اشتباهات و  ةتوان گفت یکی از علل عمدشیعه و هزاره گردید. می ةو جامع .و .بسیاری برای ح

مانند  ـهای نادرست و نسنجیده توسط ایشان های آقای مزاری و اتخاذ مواضع و سیاستکجروی

ت بر طلبی، تقدم ملیّهای محروم، عطش جنگپیمانی ملیتاتحاد با حکمتیار، زیر پا گذاشتن هم

گاه اقامت غلط توسط همین بیماردالن بود که ها و دادن اطالعاتگریناشی از وسوسه ـ...  مذهب و

نظر در مسایل افغانستان صاحب های یککل را تنگ در محاصره داشتند. در این مورد به دیدگاهدبیر

 توجه کنید:

 را اوضاع تغییرات خواستنمیکه  یکدنده و سرسخت بود مردی دیدم که آنگونه را مزاری»

 مردی او. بداند خود موردی هایمصلحت و پافشاری بر مقدم را شیعیان عام مصلحت و بسنجد

 1.«برود راست راه به گذاشتندنمی که شد مشاورانی گرفتار بود، مغرور

                                                                                                                                                                                                                 
ـ کریم خلیلی که حکم دست راست شهید مزاری را داشت و 1اکبری از آقای مزاری و دو شقه شدن حزب وحدت؛ 

تئوریسین ائتالف شهید مزاری با گلبدین حکمتیار و قرار مالقات و صلح شهید مزاری با طالبان، همین آقای کریم 

خلیلی در جدایی محمد اکبری از مزاری و فروپاشی قدرت و هیمنة حزب وحدت، نه قابل انکار  خلیلی بود و نقش کریم

است و نه چیزی پنهان و پوشیده از نظرها؛ زیرا کریم خلیلی مزاری را به مذاکره و صلح با طالبان تشویق و ترغیب 

کریم خلیلی از اتحاد با گلبدین دفاع  کرد، اما خودش شبِ قبل از شهادت مزاری از غرب کابل به پاکستان گریخت ...

کند، ولی خودش همین اتحاد را امضاء کرد و شهید مزاری را در ]برابر[ یک کار انجام شده قرار داد ... مزاری چقدر نمی

هویتی در جامعة های بحران بیهایی خود را به نام امین او جا زده بودند ... )ریشهتنها و غریب بوده و چه شیطان

 (.11و  17جا، ص  تا، بیه، م. جعفری، بیهزار

 .1( عصری برای عدالت، نشریه کانون فرهنگی رهبر شهید، شماره  7

 ، دکتر جنگیز پهلوان.71( مجله کلک، شماره  1
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 : در بعد نظامیـ 3

حزب وحدت به عناصر بیگانه و حلقات  نظامی هایها و مسئولیتموقعیت غلبدر این بخش، ا

و اینان توانستند بخش نظامی و  سپرده شد این حزب جهادی نداشتند،که هیچ نسبتی با  ستیزدین

همراه با جمعی از افسران رژیم پیشن، نخست از  ژنرال خدادادقوای مسلح حزب را در اختیار بگیرند. 

 جانب استاد م. مأموریت یافت تا نیروهای ح. و. را سر و سامان بخشد:

    قی مانده از رژیم نجیب اهلل را وظیفه داد تا مزاری جنرال خدا داد و جمعی از افسران با»

 7«.رسیدنمی های این افسران به هیچ جاییمنظم کند. تالشهای ح. و. را جبهه

از  هاشمی شناسیزدانارتقا یافت. پس از او  .و .مقام فرمانده کل نیروهای حتا سپس نامبرده  

ال نمود و تا روز مرگ در اختیار داشت. های معروف این سمت را اشغسران مجاهدین خلق و از چپی

وجود آوردند، از همین حلقات بیگانه ه کسانی که بنا بر ادعا، قضیه افشار و سقوط مرکزیت حزب را ب

که از جمله  ژنرال دّر محمدو ژنرال غرجی ، ژنرال صداقتهای استاد مزاری بودند. و از نور چشمی

رژیم نجیب قرار  هایهملیش     ةی شدند، همگی در جرگگران این ماجرا معرفسنگرفروشان و معامله

 31و  35، 37های های رزمی حزب وحدت را فرقهپیش از سقوط افشار، ستون فقرات قوت داشتند.

 داد که براساس تقسیم قومیقومی هزاره مربوط به وزارت خدمات اطالعات دولتی )خاد( تشکیل می

  .شده بود میراث حکومت نجیب، نصیب ح. و.

در  «ملحدین»مزاری به حضور افسران رژیم کمونیستی تحت نام  مباهات یار گرمابه و گلستان

 جمع نیروهای حزب وحدت:

جمع کثیری از افسران باقی مانده از رژیم کمونیستی با فداکاری و خودگذری در صفوف »

ین حزب کار های اهای مسلکی خود برای تقویت جبههرزمیدند و از مهارتنیروهای ح. و. می

ی گرفتند. هیچگاه موردی پیش نیامد که یکی از این افسران احساس کند به دلیل گذشتهمی

 تری برخوردار است.سیاسی یا تعلق خود با رژیم کمونیستی از حرمت و اعتبار کم

ی سیاسی یا اعتقادی آنان مزاری برای اینکه برخی افراد را برای برخورد منطقی و سالم با گذشته

صداقت افسران باقی های ظریفی داشت. یکی از تعبیرهای جالب او در مورد ک کند، شیوهکم

در راه لنین سرِ قرآن خدا »های هزاره گفت خلقیمانده از حزب دموکراتیک خلق این بود که می
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لقب داده بودند و اگر از « ملحدین»ی شوخی خود را افراد ح. د. خ. به گونه«. اند!قسم خورده

گفتند ما از میاند، به سادگی کاره بودهه چهشد که چکاره هستند یا در گذشتپرسیده می ایشان

 7«.هستیم! ملحدینجمع 

سنگرداران عزت و شرف! و مالک اشتر  ةفتنه و فساد که به حیث سردست ةشفیع دیوانه آن مجسم

تازه وارد به  ویانیکی دیگر از همین جنگج، تاز غرب کابل بودشد و یکهآقای مزاری شناخته می

لوچ دیگر مانند نصیر دیوانه، بالل دیوانه، داود ها دیوانه و پای. دهرفتحزب وحدت به شمار  می

معاون خدا، ظاهر سکس، سرور گنگس، جلیل کپچه، رستم چنته، محمد علی کوچوک، ادریس مزاری 

      ، خداار، قوماندان بیقوماندان سیاه م ،ط(رُ)پایو( عبداهلل مزاری )جنگلی( مرتضی مزاری )قُ

گروهی از نیروهای  ةو هر کدام سر دست استاد مزاری ... همگی از قوماندانان و خور، مارخورشیشه

 حزب وحدت و صاحب اختیار یک منطقه بودند.

شکنجه گران  ـ روانهو پن کارگر یحسهای استاد مزاری مانند گران و دژخیمان زندانشکنجه

 مستنطقان سابق خاد بودند.عوامل و همگی از  ـ به خاد حزب وحدت شهورم« گانی»معروف زندان 

کاری در میان دلیل و آنهمه فساد و سیهحاصل و بیهای بیآنهمه جنگ ةیکی از عوامل عمد

طلب و بی بند وبار در صفوف جنگجویان این حزب نیروهای حزب وحدت، حضور همین عناصر آشوب

 بود.

 : در بعد فرهنگیـ 4

به مرکز تجمع و پاتوق  ،های تبلیغی حزب وحدتنیز مراکز فرهنگی و کانون و عرصه این ساحه در

روشنفکران و عناصر ل گردید.  شبهبدم ستیز و ناسازگار با جهاد و مجاهدینگرا، دینعناصر چپ

ه حزب و های همکار یا متمایل ب، هزارهمانند شعله جاوید و ستم ملی« مائو»های چپی هوادارا اندیشه

اجتماع « غرجستان»مجله و  «مرکز انسجام امور ملیّت هزاره» حول محور اغلب که حکومت پرچم

حزب وحدت  و تبلیغی های فرهنگیبخش ها و حلقات رنگارنگ و متنّوع،و سایر گرایش کرده بودند،

 د: توان اینها را نام برمی برای نمونه از این طیف افراد را به اشغال خود در آوردند.

، بغالنی، شهیدی، فوالدی، مغول و ارزگانی ـبا نام مستعار ع  فرزند رضا مسکوب حالمیسحسین 

فوالدی. وی توسط سید محمد دایمتخلص به بعدها  ساما( ةکادرهای فرهنگی شعله جاوید )شاخ از ...

                                                                 
 .717ـ  711( همان، ص  7
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تحرّک یا وصل شد؛ اما در کابل کدام  معرفی و فرهنگی ح. و. به این جریان کمیسیونسجادی رئیس 

و حتی در کمیتة پانزده نفری فرهنگی حزب هم شامل نبود. ولی  اثر خاص از وی به مشاهده نرسید

را در پاکستان  «امروز ما»آنگاه که به دستور مزاری همراه با معلم عزیز، نشریة حزب وحدت به نام 

 ها افتاد.های متعددِ استعاری وی بر سر زباندایر کرد، نام

و پدر  غرجستان ةرهایی( و از نویسندگان مجل ةکادرهای شعله جاوید )شاخ از مسکوبرضا  

ابراهیم ، از فعاالن ساما و بعدها عزیز رویش غزنوی ـع  با نام مستعار عزیز، معلم سیحسین حالم

نصر  )خطاط و خوشنویس( کامن، استاد سلطان حسین، انجینر انور یوسفیداکتر  ،ساما فعاالناز  فنی

ـ بصری و از فعاالن کانون م)م پیکاهلل  مسئول تهیه گزارش ) بهادریهاجر(، عبد االحد سئول سمعی 

با نام مستعار مسعود  وحیدی)مسئول نشرات(، کاظم  عنابی(، های استاد مزاریاز دیدارها و مالقات

خراج )از اعضای فعال مجاهدین خلق ایران که دو بار در این کشور زندانی گردید و سرانجام از ایران ا

شد و به دلیل عالقة مفرط به مسعود رجوی، نام فرزند خود را مسعود گذاشته بود و خود نیز از همین 

 داد عناصر دیگر. و تع جوهری، راسخکرد(، نام مستعار استفاده می

کردند که زیر نظر کمیسیون ی پانزده نفری فرهنگی ح. و. فعالیت میاغلب این افراد در کمیته

ی این حزب در کابل را تنها رسانه« خبرنامه وحدت»قرار داشت و نشریة هفتگی فرهنگی ح. و. 

 رسانی حزب را به عهده داشتند.های تبلیغی و اطالعنمودند و سازماندهی فعالیتمنتشر می

های ای عضویت یا فعالیت در احزاب جهادی و نیز سازمانیادشده، سابقه هیچکدام از افراد

 ی حزب وحدت را نداشتند:هکیل دهندی تشهشتگانه

شناختم که عضو نمیی بودند، من یکی را هم ی فرهنگتهی پانزده نفری که در کمیاز جمله»

  رسمی ح. و. بوده یا با این حزب قرار و مدار رسمی امضا کرده باشند. وقتی از هر عضو ح. و. 

انده است، فقط شانه باال ی این حزب را خوپرسیدی که میثاق وحدت یا اساسنامه و مرامنامهمی

 7«.گذشتکشید و از کنارت میانداخت یا ابروهایش را در هم میمی

شورای مشورتی »، تشکُل فرهنگی دیگری به نام 7717ی بیست و سوم سنبلة پس از غائله

های چون حسین نایل، سید حسین سنگالختی، نیز پا به عرصة وجود گذاشت که چهره« فرهنگی
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این حلقة  7ی دیگر در آن عضویت داشتند.علی احمد فکور، انجنیر نصر اهلل و عده شاه ولی مطمئن،

مشورتی، چندان دوام نیاورد و فعالیت خاصی نیز از آن به مشاهده نرسید. افراد یادشده نیز 

 ها نبودند.یا متعلق به طیف جهادی .و .هیچکدام عضو ح

گرایانه را فراطا مباحثِ متفاوتِ قومی، التقاطی وها و ، گفتمانگفتهپیش افراد و حلقات یمجموعه

و  و مباحث موجود و مطرح در ح. و.ها کردند که با گفتمانو جامعة هزاره ترویج می در درون ح. و.

سایر نیروهای جهادی از اساس ناساگار بود. اکثریت مسئولین و اعضای شورای مرکزی و نظارت 

 و افکار و نیات آنها داشتند: قاتبه این حلنسبت حزب، دیدگاه منفی 

ای بودند که کارشان اغلب اعضای شورای مرکزی ی فرهنگی جمع به هم پیوستهاعضای کمیته»

کرد. محمد اکبری رهبر جناح مخالف ح. و. را که در مخالفت با مزاری قرار داشتند، عصبانی می

لقب داده « النة شیطان»را ی فرهنگی های شورای مرکزی ح. و. ، کمیتهمزاری در یکی از جلسه

 بود.

های ی فرهنگی یا در ردهشورای مرکزی چند بار تالش کرد با گماشتن افرادی در رأس کمیته

 1«.مختلف آن، صف اعضای این کمیته را بشکند؛ اما هر بار با ناکامی مواجه شده بود

کرد؛ میحمایت  "هزاره بخشآگاهی"اما استاد مزاری نه تنها تمام قد از این حلقاتِ به اصطالح  

بلکه خود نیز افکار و گرایشات آنان را در بلندترین رواق معبد اندیشة خود جای داده بود. یکی از 

 نویسد:اعضای سرشناس همان حلقات در این خصوص چنین می

 در هزارگی های گفتمان و کادرها از مزاری بابه که شد باعث چه که است این ششم سوال»

 در عمالً هم خودش و کرد حمایت باورنکردنی یگونه به و شدت به کابل هایجنگ دوران

 و مرد و زن و خارج و داخل و دهاتی و شهری و روشنفکر و آخوند مرزهای ایستاد؟ خط همین

 بابه ماهه هشت و سال دو رهبری در جهادی غیر و جهادی و فقیر و دار سرمایه و پیر و جوان

 تحول اینهمه مزاری بابه. آمد میان به ایدگرگونه پیوند و تعلق و رفت میان از کلی به مزاری

 7«.کرد؟ خلق چگونه را
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 کاری تخريب و تعفّنالف( شرکت پیمان

که خود و خاندان بزرگش  روچپ ستعد و پر انرژی ولی تندرو واین عنصر م ـسید محمد سجادی 

فرهنگی و یکی از دستیاران نزدیک  میسیونعنوان مسئول که بـ را فدای مزاری و سازمان نصر نمود 

داشت. او  .و .روشنفکران غیردینی در حشبه گرا و دبیر کل، نقش مهمی در جلب و جذب عناصر چپ

« های جامعه هزاره در حزب وحدتکردهطرح جذب روشنفکران و تحصیل»با پالنی تحت عنوان 

داخل اردوی حزب وحدت نمود و ستیز را دین های مشکوک و بعضاًبسیاری از بیمار دالن و چهره

 های فرهنگی و تبلیغی حزب را به آنان سپرد. اهرم

به  سجادی بر اساس همان طرح )اکنون غالم حسین دایفوالدی( حسین حالمیسچنانکه گذشت، 

شد. وی بعدها با همکاری معلم عزیز و تحت حمایت و هدایت  و با استاد م. آشنا اردوی ح. و. ملحق

 :پدید آورددر پیشاور را « امروز ما» ةنشری مستقیم مزاری،

وی ]مزاری[ گفت ... باید به پیشاور بروم تا نشریة حزب از آنجا منتشر شود ... مزاری از کسی » 

یاد کرد که او را در پیشاور پیدا کنم و اطمینان داد که وی مرا در کارهایم کمک « حسین»به نام 

 7«.خواهد کرد

   مندی از ادبیات زنده و مدرن، گفتمان تازه و متفاوت، مضامین و رغم بهرهعلی« امروز ما»

موقف بسیار  ها و سایر مزایای پرشمار؛ متأسفانهبخش و امیدآفرین برای هزارههای الهامتحلیل

ورزید و از ها آشکارا خصومت میتندروانه و بعضاً عاری از منطق و خرد داشت. با مذهبیون و جهادی

 امروز ما مأموریت خود را چه در سطح ملی و چه کرد.تضاحی در حق آنان فروگذار نمیهیچ افترا و اف

جز مزاری و پیروان محدود او، هیچ  .«وصل کردن»کرد، نه تعریف می« فصل کردن» در سطح قومی

 فرد و جریانی از گزند قلم نویسندگان آن جریده در امان نماند.

های نیش  سرانجام باکانه به پیش رفتند که م و تخریب، بیگردانندگان امروز ما آنقدر در خط تهاج

« درباری« »فرعون»« قارون»های خود نیز نمودند و القابی چون شان را متوجه ولی نعمتقلم  آلودزهر

را به ریش محمد محقق و سید محمد سجادی نیز چسپاندند که سرانجام به طرد « اشرافیت جاهلی»و 

اجتماع « عصری برای عدالت» حول محور استاد مزاری انجامید و اینباران آنان از سوی برخی از پیرو

 را پدید آوردند.« فدراسیون آزاد ملی»پس از توقف جریدة مذکور، آنان  نمودند.
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 ب( تنها تابلوی شرکت از حزب بود

در حقیقت،  گفته )کمیتة فرهنگی و شورای نویسندگان امروز ما(های پیشو مجموعه حلقات

کردند و صرف به منظور های خاص خود را با استفاده از امکانات حزب وحدت دنبال میو مراماهداف 

کشیدند. به یک نمونه از اعترافات را با خود یدک می مذکور تشکیالتم حزب، آراین  تحمیق سران 

 خودشان توجه کنید:

تشیع  نز وابستگاحزبی که پس از انتخابات صورت گرفت، یکی ا هایدر جریان تعیینات کمیته»

ای توطئه... .. شیعیان درباری . به مسئولیت کمیته فرهنگی منصوب شد« افضلی»درباری به اسم 

معرفی پرسونل خود، لیستی را به  ة. بر اساس این توطئه، مسئول کمیته به بهان.. را تدارک دیدند

داشت و چون رهبر شمولیت ن... های چند عضو کمیته شورای مرکزی تقدیم کرد که در آن اسم

شهید و سایر اعضای مخالف تشیع درباری با اسم اکثریت اعضای کمیته آشنا نبودند بدون توجه 

 به این حیلة مسئول کمیته، لیست را از تصویب گذرانده و رسمیت بخشیدند. 

فرهنگی مطرح شد، تمام اعضای کمیته با درک از مقاصد  ةاما وقتی که این مصوبه در کمیت

رباری در مقابل آن احتجاج کرده و مصوبه مذکور را فاقد اعتبار اعالم نمودند و هنگامی شیعیان د

که مسئول کمیته بر الزم االجرا بودن مصوبه شورای مرکزی تأکید کرد، با صراحت گفتند که در 

 تواند بردارد و برود؛ کمیته فرهنگی را با تماملوحة آن مال حزب است، آن را می این کمیته صرفاً

خواهد، مجزا از آن به کار خویش ادامه ایم و اگر حزب نمیلوازم و وسایل آن خود ما تهیه کرده

 7.«دهیم و هیچ ضرورتی به تأیید و یا رد شورای مرکزی نداریممی

 :حزب روایت دیگر از همان تمرد و گردنکشی در برابر مصوبات رسمی

های مختلف ی فرهنگی را به بهانهکمیتهخواستند جمعی از اعضای ها که میدر یکی از نوبت»

اخراج کنند، احد بهادری به سادگی به رئیس منصوب شورای مرکزی گفته بود که از ح. و. تنها 

توانید آن را با خود بردارید و به هر جا یک لوحه با اسم ح. و. در این کمیته داریم که می

 1.«تا به دستور آن کار کند یا نکند خواستید ببرید. این کمیته اصالً به ح. و. مربوط نیست
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 چرا درهای باز و باغ وحش؟

توسط « هاها و گرایشباغ وحشی از گروه»و ایجاد « درهای باز»مشی ما در این فصل از اتخاذ خط

ای جهادی و از پیشکسوتان مبارزة استاد مزاری سخن گفتیم. با توجه به اینکه نامبرده یک روحانی

بود و حزب وحدت نیز یک سازمان اسالمی و جهادی؛ طبعاً این پرسش به میان  دینی در جامعة هزاره

ی حزب را بر روی این افراد و حلقات غیرخودی ای، چرا دروازهآید که وی با چنان زمینه و پیشینهمی

اش ؟ چرا در مقام پشتیبانی از آنها، در برابر یاران حزبیچرا سرسختانه از آنان حمایت نمود باز کرد و

 ایستاد تا سرانجام منجر به فروپاشی حزب گردید؟

افراد و حلقات  رسد که استاد مزاری از عمق جان، مشتاق حضوربه گمان نگارنده، بعید به نظر می

غیرخودی در حزب وحدت بوده باشد؛ مخصوصاً پس از تجربة سقوط مرکزیت ح. و. که عدم تعهد و 

ی که مزاری را ناگزیر به پذیرش آنها در حزب و سپس صداقت آنان را به اثبات رساند. اما چیز

و جنگ قدرت  هابندیجناح ،ائتالفی بندنیم همبستگی عمیق و وثیق با آنان نمود، همانا ساختار

 درونی در حزب وحدت بود.

خرد و برزگ پدید آمده بود که یک دهه  ده سازمانحزب مذکور از ادغام میکانیکی )نه ارگانیکی( 

و اختالف  هابندیداشت. پس از ادغام نیز همان صف ابت و خصومت میان آنها وجودی رقسابقه

با ختم جنگ سخت احزاب منحله، جنگ نرم و نامرئی در درون ها به قوت خود باقی بود. سلیقه

تشکیالت جدید آغاز گشت. استاد مزاری که در مقام رئیس شورای مرکزی، سکاندار آن مجموعة 

ی حزب وحدت ی تشکیل دهندهگانههای دهتنظیمها رهبرِ یک شاخه از یکی از د، تنآشفته شده بو

و در  ی ائتالفی، در مقابل او قرار دارنددانست که نُه مجموعه از دهه مجموعهبود. پس او نیک می

 های عمده میانة خوبی با او ندارند.( نیز فراکسیونسازمان نصری خودش )ی منحلهداخل مجموعه

کرد که در شورای مرکزی هشتاد نفری حزب )که شرکت ساس، استاد مزاری درک میبراین ا

های مختلف حزب، او سهامی همان احزاب منحله بود( و نیز شورای عالی نظارت و ریاست کمیسیون

هیچ جایگاهی ندارد و تنها یک دهم آنها سهم حزب منحلة او شده است. نیروهای مسلح حزب نیز از 

های به ظاهر منحله تشکیل گردیده بود که هر قوماندان از رهبر پیشین خود ازماننظامیان همان س

های منسوب به سادات، در شورای مرکزی، نظارت و برد. از جانب دیگر تعداد زیادی از چهرهفرمان می
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میان آنها با سازمان نصر و  اعتمادیها، جابجا شده بودند که به طور سنتی نوعی بیریاست کمیسیون

 مزاری وجود داشت.

بندی درونی در حزب، مزاری و یارانش که در تنازع بقا و قدرت، با توجه به چنین ترکیب و صف

بازکردن »کردند و نگران تعیینات و تصمیمات آیندة بودند؛ تصمیم گرفتند با احساس خطر می

های ائتالف ها وبندیقات خارج از حزب، جناحو یارگیری از صفوف افراد و حل« های حزبدروازه

بندی جدید که حاوی نوعی تعادل قوا میان موجود در ح. و. را به سود خود بشکنند و ترکیب و طیف

ها و نظامیان رژیم ی چنین رویکردی، استاد مزاری ملیشهبرپایه های رقیب باشد، پدید آورند.جناح

ی ار نیروهای جهادی، وارد حزب وحدت نمود تا معادلهطلب را در کنپیشین و جنگجویان آشوب

قدرت را ـ که تا آن زمان به نفع رقبا بود ـ به سود خود تغییر دهد. همزمان به منظور غلبه بر مزیت 

رقبا در شورای مرکزی و نظارت، استاد مزاری، حلقات و افراد فرهنگی، سیاسی و « اکثریت بودن»

و مراکز فرهنگی ـ  ش اعتقادی و سیاسی، وارد حزب وحدت نمودروشنفکری هزاره را از هر گرای

های سیاسی را به آنان سپرد؛ تا در مقابل آن اهرم فشار )اکثریت ائتالف تبلیغی و برخی مسئولیت

 مخالف(، او هم چیزی در چنته داشته باشد.

گاه تنها حامی و پناهدانستند که در طرف دیگر ماجرا، افراد و حلقاتِ تازه پیوسته به ح. و. نیز می

و بس. پس آنها هم در این بازی بقا و قدرت، تنها از مزاری پیروی  آنان در حزب، استاد مزاری است

 گرفتند.های حزب را به هیچ میکردند و سایر رهبران و جناحمی

سویه و ی دو بر بنیان توضیحات فوق، رابطه و پیوند استاد مزاری با افراد و حلقات تازه وارد، رابطه

مبتنی بر نیاز و وابستگی متقابل بود. آنان برای حضور و بقا خود در حزب وحدت، متکی به حمایت 

« اکثریت»دبیر کل بودند و در طرف دیگر این معادله، مزاری نیز برای بقا در سمت دبیرکلی و مقابله با 

رکزی، نظارت و دیگر سطوح و رقبا، نیازمند تفنگ و قلم آنها بود. در برابر اکثریت رقبا در شورای م

 بود. یاران جدیدای استاد مزاری همین های حزب، تنها برگ برندهالیه

اعضای شورای مرکزی از  یتدر هنگام تعیینات حزب وحدت، هرگاه رقبای مزاری از حمایت اکثر

ستاد گفتند؛ اهای ناروا( سخن میها و ائتالفنامزدی اکبری و لزوم تغییر رهبری )به دلیل جنگ

را )که غالباً تازه از راه رسیده بودند( به میان  مزاری و یارانش بالفاصله برگ برندة نیروهای نظامی

نظامیان و قوماندانان حزب جز از مزاری از کس دیگری اطاعت که کردند کشیده، چنین استدالل می
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ه شدن نیروهای کنند و برکناری او مساوی خواهد بود با سقوط سنگرهای مقاومت و پراکندنمی

های رهبران اقامتگاه ای استاد مزاری، با حمله بهنظامی حزب. در عین زمان، نظامیان حزب با اشاره

کشیدند و به (، قدرت مزاری را به رخ آنان میورسی مخالف )مشخصاً اقامتگاه اکبری و قتل فصیحی

 اوان به دنبال دارد.های فرهزینه او دادند که کنارگذاشتنزی هشدار میاعضای شورای مرک

ها و ائتالف هرگاه رقبای مزاری با تکیه بر همان اهرم اکثریت، خواهان تغییر یا تعدیل تصمیمات یا 

درنگ اهرم فشار نهادهای فرهنگی ـ شدند، استاد مزاری بیهای حزب یا برکناری نامبرده میدشمنی

ها از یک طرف،  تجمعاتی را ن مجموعهساخت. ایتبلیغی حزب و روشنفکران هزاره را وارد میدان می

بردند و های آنان یورش میاقامتگاه   دادند و به مزاری و بر ضد رقبا ترتیب می ادامة کار در حمایت از

های حزب، سران جناح مقابل را عمّال دشمن )اتحاد و شورای از جانب دیگر با استفاده از تریبون

 پرداختند.ای آنان میکردند و به تخریب چهرهنظار(، سازشکار و ضد هزاره معرفی می

های آن حلقات الحاقی به حزب، در نهایت و در نتیجه: استاد مزاری بدون اینکه به اهداف و آرمان

نمود. متقابالً آن حلقات نیز به منظور غلبه بر رقبا، از آنان استفادة ابزاری می باور و توجه داشته باشد،

ان مزاری باور و توجه داشته باشند، پشت سرِ او سنگر گرفته بودند تا بقای بدون اینکه به راه و آرم

ی دین و مذهب را سر شان را در بقای او تضمین کنند. از جانب دیگر، رقبای مزاری که آنهمه روضه

گشودند، درد واقعی شان این بود دادند و از فساد و انحراف این حلقات لب به شکوه وشکایت میمی

ی ترازو را به نفع او بندی یاران مزاری جای گرفته، کفههای تازه وارد، در صففراد و مجموعهکه چرا ا

گرفتند، اینان با اند. هر گاه این حلقات )با تمام رزایل و مکاره( در ائتالف آنها قرار میمتعادل ساخته

 کردند. می از این ملحدین و مفسدین استقبال آغوش باز

های پرشمار حزب به نقل از استاد زاهدی آوردیم، یکی از عوامل عمدة جنگچنانکه در فصل اول 

طلب و جنگجویان بدون قوماندان در حزب وحدت بود. وحدت در کابل، وجود همین نیروهای آشوب

هم به این نکته واقف بود و هم از این وضعیت ناراضی؛ اما ناتوانی در برابر رقبای  ،شاید استاد مزاری

 ای جز تحمل آنها نداشت.ونی، وی را ناخواسته به آن نیروها وابسته کرده بود و چارهو بیر داخلی

فرجام این تنازع بقا و قدرت چنین شد که: مزاری با استفادة ابزاری از تازه واردان، رقبای خود را 

خود را مهار کرد و برندة تعیینات شد. تازه واردها نیز با پنهان شدن زیر چپن مزاری، حضور و بقای 

انحراف از مذهب »و « هاکمونیستطرفداری از»تا توانستند با چماق تضمین و تأمین نمودند. رقبا نیز 
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خود  خاص ها، به مقاصدها و ائتالفطریق هرکدام از جناحبر سرِ مزاری کوبیدند. بدین« و مبانی حزب

جامعة هزاره و  فروپاشی شد؛حزب وحدت بود که دچار دست یافتند؛ اما آنکه در این میان زیان دید، 

و دستاوردهای جهاد بود که به فراموشی  ها؛ ارزششیعه بود که شکست و تلخکامی را تجربه کرد

 سپرده شد.

 ساده یيک مقايسه

این  هایسطوح و الیهدر  .و .های حبرای اینکه با وسعت و ابعاد نفوذ عناصر بیگانه با آرمان

زب را پس از پیروزی، با سازمان دیگری که دارای تشابه و تشکیالت آشنا شویم، سرگذشت این ح

می، دو جریان اسال .و حرکت ا .و .کنیم. حاشتراکات بسیاری با این جریان بوده است، مقایسه می

آرمان و پایگاه اجتماعی یکسان بودند. هر دو حزب با فروپاشی رژیم نجیب،  شیعی، جهادی و دارای

 ـ هایی را در اختیار گرفتند و بازیگر تحوالت سیاسیموقعیت دند،نیروهای خود را وارد کابل کر

 نظامی کابل شدند.

های مرام پایدار ماند. ساختار تشکیالتی و های انقالب و جهادای به آرمانحرکت اسالمی تا اندازه

   به  مجاهدین های این حزب در دولتها و پستیک از وزارتاولیه خود را حفظ کرد. هیچ

های سابق، موقعیت چشمگیری ها و خادیستها، ملیشهیک از ژنرالهیچ های سابق نرسید.ستکمونی

اغلب همان نیروهای جهادی  .ای مسلح و قوماندانان حرکت ادر این تشکیالت بدست نیاوردند. نیروه

از رژیم  خارج ای. فرهنگیان و روشنفکران چپینشانی در این حزب نبودها ها و وندیبودند و از دیوانه

نجیب )شعله جاوید، ستم ملی، نسل نو( جذب مراکز فرهنگی این حزب نشدند. خالصه، حزبی بود با 

 همان آرمان، ساختار و کادرهای قبل از پیروزی.

 ها وسیاستِها، سرازیر شدنرا در کابل با دگرگونی .این سرنوشت و سرگذشت حرکت ا حال اگر

شویم که تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ و حزب وحدت ه میمقایسه کنیم، متوج .و .درهای باز ح

 دستخوش چه خانه تکانی مهیب شده است.

 سرنوشت نیروهای جهادی

آنچه تا بدینجا گفته آمدیم تنها یکی از عوامل پیدایش انحراف و کجروی را در حزب و جامعه بر  

حزب و در میان جامعه بود.  ةو آن سرایت گسترده حامالن ویروس الحاد و فساد در بدن؛ شمردیم
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های بروز انحراف، حذف شدن تدریجی نیروهای مؤمن و جهادی از سطوح و الیه ترِعامل دیگر و مهم

 پردازیم:می آن فشردةحزب و نیز از رهبری و کارگردانی امور جامعه بود که اینک به بررسی 

گشت، عناصر مشکوک افزوده می به همان میزانی که بر حجم و تعداد افراد تازه از راه رسیده و

گرفتند. آنقدر افراد بیگانه و دارای گرایشات می ی و دلسوز در زاویه و حاشیه قرارمتعهد، جهاد

مختلف از اطراف و اکناف سرازیر گشتند و در اردوگاه حزب خیمه زدند که نیروهای مؤمن و جهادی، 

کاله مانده است. در این آشفته بازار و یاند و سرشان بآشکارا احساس نمودند که قافیه را باخته

های با پرچم دیروز، امروز بدون دیدند که چپیاوضاع قمر در عقرب که نیروهای جهادی بوضوح می

پرچم به میدان آمده و به مدد حمایت دبیرکل، در یک جنگ اعالم نشده، بسیار به راحتی بر آنها 

 :های مختلف تقسیم شدنداند؛ به دستهپیروز شده

جهادی به شکل علنی و جدی تا پای جان در برابر بروز  با بصیرت تنها افراد معدودی از قوماندانان

ژنرال شیر حسین فساد و انحراف در حزب وحدت، ایستادند و در این راه شربت شهادت نوشیدند. 

 شهید مسلمی:ایثار و پیکار ای از از جملة آنها بود. این هم نمونه شیخ ناظر ترکمنیو شیهد  مسلمی

گفت که مزاری مرتد شده و از مذهب انحراف کرده است. یک بار در او ]مسلمی[ به صراحت می»

صحبتی که با او در دانشگاه کابل داشتم ... مسلمی با قاطعیت گفت که در معلومات خود نسبت 

وارد عمل  به مزاری تمام راه را طی کرده و تنها یک گام مانده است. این گام که برداشته شود،

همان فتوایی بود که باید « یک گام»شود و پروای هیچ چیز دیگری را هم ندارد. منظور او از می

 7«.کرد و عمل هم اقدام به کشتن و از میان بردن مزاری بودها صادر مییکی از آیت اهلل

پار دار و بی سر و صدا دستارها را به سر بسته، رهس دیگر و بیشتر از مجاهدان صدر جهاد، گروه

 تعهد و آقای مزاری واگذار کردند.را به نیروهای بی .و .ن شدند و حدیارشا

 یاهان شده، از بینش و تعهد کافی بهرکه بر سبیل اتفاق رفیق قافله جهادگرسوم  ایدسته

خود گرفتند و همرنگ جماعت شدند. ه یک چرخش آشکار، رنگ زمانه را بدر چندانی نداشتند؛ 

بارهای خالی را برای وند زدن و چپاول کردن انداختند و کوله یکباره به دورجهادی را بارهای کوله

 بدوش انداختند.
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گردید که بر سر پیمان خود پایدار ماندند. گوهر ناپیدای از کسانی تشکیل می چهارم ةدست

زب در خیزی که حآفت یمعنویت و دستاوردهای مقدس جهاد را به ثمن بخس نفروختند. از کژراهه

بهای دیدند که بر خونبردند. آشکارا میرفت، رنج میپیش گرفته بود و چهار نعل به سوی چاه می

ها، یکجا در هجوم شود. دیانت، معنویت، مقدسات و ارزشهمسنگران شهیدشان، چوب حراج زده می

وان در گلو و خار استخ ،رود. این دستهمی ای در برابر خورشید از میان کن حلقات چپی چون مهبنیان

به این امید که شاید بتوانند جلوی سیل انحرافات را  ؛حزب باقی ماندند ةدر جگر در درون مجموع

 های دینی و جهادی باشند.سد کنند و پاسدار مبانی اولیه حزب و ارزش

  شبِ تاريک و بیمِ موج

چنان وسیع و  ها،رزشها و فروپاشی معیارها و ادر آن عصر پریشانی ضابطه هااما هجوم فتنه

  داد. آنها وقتی قدم در راسته و بازار برای نجات حزب، نتیجه نمی انهای آنآسا بود که تالشسیل

خبر کجایی!! صابون داریم، ای بی»گفت: رسید که میشان میفروش به گوشگذاشتند، فریاد دستمی

دید که جهاد آشکارا می قصه ما دِبدین ترتیب، مجاه .«کندصابون! چرک چهارده ساله را پاک می

بلکه به ابزاری برای نیشخند او نیز تبدیل شده است. اگر با  ؛مباهاتش نیست یمقدس او نه تنها مایه

کرد که همشیره خود را بپوشان، زن با گستاخی تمام شد و نصیحت میحجاب روبرو مییک زن بی

 پوشیم.ردید، ما هم چادر میها دزدی را ایال کداد: هر وقت شما جهادیپاسخ می

رفت، قوماندان های نظامی حزب میوقتی یک نفر روحانی برای تبلیغ و ارشاد به یکی از پسته

کشید و به صورت روحانی هایش بیرون میپسته که سرگرم چرس کشیدن بود، دود چرس را از ریه

پیسه برای چرس و شراب ما  کرد. نخستین سئوالش هم این بود که جناب شیخ! بابه چه مقدارپف می

دید سخن گفتن از دین و معنویت در میان اینها در حکم که می قصة ما فرستاده است؟ روحانی

 گشت. ، با دل شکسته و پردرد باز میخر یا گوش کر استخواندن سوره یاسین در گوش 

و چون ماجرا پرس و  داد. وقتی از چنددر راه بازگشت، ناگهان صدای فیر راکت و پکا او را تکان می

آمد: دو نفراز نیروهای حزب در فالن کرد، سرانجام سرنخ ماجرا به این تفصیل بدستش میجو می

سماور )قهوه خانه( سرگرم نوشیدن چای بودند. حین صرف چای، دربارهء دو قطعه عکس سکس با 

ن. این گفتگو کم کم تر است و دومی اصرار داشت که از مگفت از من قشنگزدند. یکی میهم گپ می

گویی کشید و باالخره به درگیری و چاقوکشی. وقتی مردم حاضر در محل به جر و بحث و پرخاش
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 یخود دویده و با راکت و پکاه پسته یمیانجی شده، آنها را جدا کردند، هر کدام به سوی پسته

 یهندی، یک گوشهعکس  قطعه دیگری را زیر آتش گرفتند. در نتیجه جنگی تمام عیار بر سر یک

 شهر را فراگرفته و گرد و خاک به آسمان بلند است.

 آلود استآب از سرچشمه گِل

ناچار ه ب ،آمدبند و باری دلش به درد میروحانی و یا مجاهد قصة ما، وقتی از مشاهدة این همه بی

با انبوهی از گردید. در آنجا نیز به عنوان آخرین نقطة امید به سمت قرارگاه دبیرکل رهسپار می

گشت که مانند زنبورهایی که روی استخوان تجمع کرده باشند، اطراف های جدید روبرو میچهره

 دبیرکل را تنگ در محاصره داشتند. 

فهمیدند که جهادی و دیندار هست، با دیدند و میآنان به محض اینکه یک عمامه به سر را می

گشت و یا با ها یا از دم دورازه باز میاولین تشر چپی . بااستاد وقت نداردزدند که خشونت فریاد می

گردید و می کرد و به زیارت استاد نایلرساند. اگر شانس یاری میکجی خود را به استاد میصد گردن

پاسخ ساده، صریح و همیشگی  ،گشودهای موجود، لب به شکوه و شکایت میکاریها و سیهتباهی از 

ها بدون اگر شما مخالف تریاک هستید بروید جنگ کنید، این بچه»د: دبیر کل به این مضمون بو

 7.«کنندتریاک و چرس یک لحظه هم جنگ نمی

گردید و این شایعات که نیروهای حزب از اینجا بود که آخرین نقطة امید نیز به یاس مبدل می

پوشید. می قتدارند، لباس حقیشان را هم دریافت میطرف دبیر کل، سهمیة مصرف چرس و شراب

 این نحوهء برخورد، این پیام را برای نیروهای جهادی داشت که آب از سر چشمه گل آلود است.

 های انقالب و جهادهای تازه بر ويرانهخاربنه

از آغاز این فصل تا اینجا دو فاکتو از فاکتورهای عمده و بنیادین بروز و ظهور انحراف و انحطاط  در 

های فوق را در دو جمله کوتاه، گویا و ردیم. اگر بخواهیم چکیده و عصاره گفتهحزب و جامعه را مرور ک

ها ساخته خواهد شد: ناپاکان آمدند و پاکان رانده شدند؛ به بدان رسا، خالصه و تکرار کنیم، این جمله

هم میدان جوالن داده شد و هم مجال عصیان؛ برای خوبان هم نفس تنگ بود هم قفس. مؤمنین صدر 

                                                                 
 .73( فجر امید، نشریه حرکت اسالمی، شماره  7



 ـــــــــــــــــــــــاسطورۀ شکسته   □ 411

 

نامیده شدند و معاندین دین و انقالب، قدر دیدند و در صدر  "خائنین ملی"د و صاحبان انقالبجها

 نشستند.

 تکانی عظیمهای اين انفجار و خانهپیامد

زده به پیامدها و شتاب نماید که نگاهی هرچند گذرا ودر ادامه این گفتار اینک الزم می

 ت و نیز در میان مردم بیندازیم:  دستاوردهای این انقالب و دگرگونی در حزب وحد

-ه، حزب وحدت بو فعّالین ها و دگرگونی در کادرهاها، کناررفتنتوان گفت با این سرازیرشدنمی

این تشکیالت  ةتکانی و بلکه استحاله گردید. گویی انفجار عظیمی در هستطور اساسی دچار خانه

و ساخت. آنچه از بستر این تحوالت سر بر های آن را زیر و رالیه سطوح و بوقوع پیوست که تمام

گل و پرخاری بی یهنبود؛ بلکه درختچ هااولیه با همان هویت و ویژگی آورد، دیگر آن حزب وحدتِ

 ةجدابافته و پدید یبود که بر روی خاکستر حزب وحدت اصلی روییده بود. این مولود تازه، تافته

عنوانی که برای ترین مناسب یان را با خود داشت.حزب وحدت بامغریبی بود که فقط تذکره و آرم 

ست. میان آن پدر «هاحزب وحدت وندی»و یا « حزب وحدت بابه»توان برگزید می این پدیده نوظهور

 )حزب وحدت اولیه( و این فرزند ناخلف )حزب وحدت بابه( از خاور تا باختر تفاوت وجود داشت:

ها و شعارهای حزب مقابل خواست ةرست در نقطها و شعارها، ددر حزب وحدت جدید، آرمان

وحدت اصیل قرار داشت. در این گردنه از تاریخ و سرگذشت حزب، دیگر مکتب و مذهب، موتور 

زیربناء فکری و موتور به خواهی تو ملیّ تبارگراییتحرک و لنگرگاه تئوریک و فکری حزب نبود؛ بلکه 

مستهجن که مربوط به قرون گذشته افراطی و یی تبارگراگردید. آنهم  تبدیل تحرک این تشکیالت

 بود.

و رسمیت یافتن مذهب جعفری در قانون  ـ از هر قبیله و منطقه ـ احقاق حقوق شیعیان یداعیه 

برحق پیروان این مذهب بود، در چشم انداز حزب وحدت بابه بطور  اساسی کشور که آرزوی دیرین و

شد که های حزب، خط خورد. چنین استدالل میستهکلی تاریخ مصرفش بسر رسید و از لیست خوا

ها و ویژه سادات( با تکیه و تأکید بر اشتراک مذهبی با هزارهه تشیع درباری )شیعیان غیر هزاره ب

ها را خواهند هزارهطرح شعارهای مذهبی مانند رسمیت یافتن مذهب جعفری در قانون اساسی، می

 وق و امتیازات شان را آنها به جیب خود سرازیر کنند.توسط مذهب به بردگی بکشانند و تمام حق
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ی در جامعه گراچپ روشنفکران رادیکال و، شبهی که مبتکر و مبلغ آنهایهابر اساس چنین وسوسه

تبلیغات و یش رایج گردید. در این هزاره کم و ب ةستیزی در حزب وحدت و جامعبودند، ساداتهزاره 

های تاریخی و پس محرومیت وانمود گردد که گویا تمام شد اینگونهتالش می تلقیناتِ روشنگرانه!

ها، معلول تبانی تشیع درباری و دربارهای گذشته بوده است و اینان با رخنه های فعلی هزارهمانی

گیری از اشتراک مذهبی به ها را با بهرههزاره سیاسی، تمام حقوق پیشینهای کردن در جوار حاکمیت

خواهند سعادت و بهروزی بر ها میکردند. توصیه آخر هم این بود که اگر هزارهمی کیسه خود سرازیر

شان را از تشیع درباری جدا کنند و بجای مذهب در چهارچوب روی آنها لبخند بزند، باید سرنوشت

 قومیت حرکت کنند.

ها، هزاره حقوق شیعیان( احقاق حقوق ة)رسمیت مذهب جعفری و اعاد ذهبیبجای این آرمان م

  و مرام حزب وحدت گردید. مقصد...  ها وهویت هزاره ءاحیا

ها های جهاد مقدس که مردم ما بیش از یک ملیون قربانی برای آناصول انقالب اسالمی و ارزش

جهاد مقدس و حراست  ،داشت. اگر کسی از انقالب اسالمیبابه جایگاهی ن .و .تقدیم کرده بودند، در ح

گرفت که گویا دچار آورد، چنان مورد استهزاء و ریشخند قرار میبه میان می ها سخنآن هایاز ارزش

 گوید. کابوس شده است و هزیان می

رفت که درفش آن بر مزار می هایی انقالب و جهاد بود و انتظارایجاد حکومت اسالمی که هدف ن

و  وک و مهجور گردیدگرایی، مترهیاهو و بلوای ملیّت در ،یک ملیون شهید وطن به اهتزاز درآید

هیچ اهمیتی نداشت. مهم این بود که  نظام سیاسی . ماهیت و فرمجایش را به حکومت فدرالی سپرد

لو این وزیر در گذشته، جالد و قاتل هزاران  چه تعداد وزیر هزاره در کابینه آن عضویت داشته باشد، و

 گناه هم بوده است.مسلمان بی

 "وند"از بندگی خدا تا بندگی خدا

ترین تفاوت و بلکه تعارض، میان نیروهای مسلح حزب وحدت اولیه و حزب وحدت بابه، عمده

. گردیدندمی تشکیلترین نیروهای جهادی ترین و صالحشکل گرفت. نیروهای دیروز این حزب از پاک

انی دست پاکست ةهیچکدام از اینان بخاطر دالرهای اهدایی امریکا و اروپا، دالرهای نفتی اعراب و روپی

به تفنگ نبرده و مسلح به سالح استکبار غرب و ارتجاع عرب نبودند. اینان سر در آخور هیچ قدرت 
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خاسته،  پاه توقع باستکباری نداشتند و صرف به منظور دفاع از دیانت و سرزمین شان، خالصانه و بی

 تمام هست و بودشان را در طبق اخالص نهاده بودند.

ابه، جانوران دوپایی بودند که از گرگ درنده فقط دو پا و یک دم کم اما نیروهای حزب وحدت ب

    ؛ در ترسناکهای اعجوبه و ناپاکهای انسانداشتند و از مار گزنده فقط نیش زهردار. این شبه

ها جنایت و رذالت دیگر، سنگ تمام گی، یغماگری و دهکشی، زنبارهافیون خوراگی،گی، میهرزه

 تاریخ را شاد و روی شان را سفید کردند.  بزرگ ایتکاران و تبهکارانگذاشتند و روح جن

های فتنه و فساد، فرهنگ و هنجاری پدید آمد که نظیر آن در در غرب کابل و در میان این دسته

ماند که نام آن را چه بگذارد. فرهنگ جنایت و می شود و آدم حیران قاموس بشریت کمتر یافت می

نت و قساوت؟ اینها بازتاب دهنده بخشی از اعمال ضد بشری آنهاست. آدم کشی؟ فرهنگ خشو

ای حقایق نیست و گوشه ةبند و باری؟ اینها نیز گویای همفرهنگ غارت و چپاول؟ فرهنگ فساد و بی

های موجود در غرب کابل را تواند واقعیتدهد. تنها عنوانی که تا حدودی میها را نشان میاز آن

است. کار اینان تباه کردن همه چیز بود؛ « گی و تبهکاریهرزه یا ضدفرهنگ گفرهن»بازتاب دهد 

تباه  ؛های کشورعمومی و داشتهامکانات  ،های ملیسرمایهتخریب جان، مال، ناموس و شرف مردم؛ 

؛ لگدمال کردن کیش و کشور، اخالق و های اجتماعیسنت های دینی و ارزش ،باورها، مقدسات کردن

 ... و سرانجام هم تباه کردن خودشان.و جوانمردی، کرامت و انسانیت  فضیلت، عیاری

 مانیفیست ونديگری؛ جهل، جنون و جنايت

بر اساس یک چنین فرهنگ )در حقیقت ضد فرهنگ( بود که جنایت و رذالت، قبح خود را در میان 

اوج  ینشانه این جماعت از دست داد و به هنجار و سنت رایج تبدیل شد. قساوت و خشونت 

 ةمعادل ستر جنرال، باالترین رتب« دیوانه»آمد. لقب شجاعت یک فرمانده و یک جنگجو به حساب می

نظامی و مدال شجاعت و لیاقت یک قوماندان محسوب می گردید. القاب دیگری مانند آدمخوار، سیاه 

 :و... در مراتب بعدی قرار داشتند مار، کوچوک

را برای خود انتخاب « دیوانه»ان هزاره در غرب کابل لقب ترین و هوشیارترین فرماندهشجاع»

 7«.کردند

                                                                 
 .113( بگذار نفس بکشم، پیشین، ص  7
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خور، جولی، خر، لنگ، ها افتید: دیوانه، جندی، مارخور، شیشههای غیرمتعارف بر سرِ زباننام»

 7«.خدا، بچی خدا ...گنگس، بی

مرا » کشید کهنصیر دیوانه عربده می .«غیب هستممن آیت اهلل ریش» گفت:شفیع دیوانه می 

من معاون اول »گفت: داود دیوانه معاون شفیع می .«ها هستمبشناسید، من نصیر دیوانه خدای هزاره

اش عزرائیل، اگر سرفه کند، عمرت تفنگم خداست و گلولهگفتند: می فرمانشافراد تحت«. خدا هستم

  .«خالص است

در آمد. اهانت به مقدسات و  تعارفگناه و فساد در میان این جماعت به صورت کار روزمره و م

آمد. چنانکه مالک اشتر مزاری ها، نشانة روشنفکری و آگاهی یک تفنگدار به حساب میارزش

در غند  یکی از تفنگداران وقتی«. خوانم، نماز نندها آزاد نشوتا هزارهام عهد بسته»گفت: )شفیع( می

دانی که اینجا جای نمی مگر »ید: گورد و می گیخواند، داوود او را زیر مشت و قنداق میشفیع نماز می

اینطور  منماز نیست، اینجا جای کسی است که اگر گفتم باالی مادرت باال شو، باال شود، من خود

  .«هستم

 ! نماز و نظامت ممنوع

انجینر شیر حسین یکی از فرماندهان جهادی سازمان نصر بود که نیروهای تحت امرش درکابل 

معروف شده بود و به همین « پوسته نماز»نمودند؛ به همین خاطر پوسته او به ماز میمبادرت به اقامه ن

آفرین و نیز استفاده از مرگ چرس، تریاک و دیگر مواد افیونی وشد. استعمال نام شناخته می

صورت علنی رایج گردید. ه های مستهجن در مقیاس بسیار گسترده و بمشروبات، مسکرات و فیلم

 های دیگری را در پی دارد.ست که استعمال این مواد چه رذالتناگفته پیدا

گی به ضد نظافت و طهارت که در آیین ما جزء ایمان شمرده شده، در فرهنگ تبهکاری و هرزه

ارزش و منکر مبدل شد. در مقابل، چرکین و ژولیده بودن، موهای جنگلی و پر از جانور، ژست و قواره 

فرهنگ، منکر  ضد کالم در این یهشد. خالصو امتیاز بزرگ شمرده میوحشتناک و ترس آور، افتخار 

 خود گرفت. وصف این روزگاه سیاه را حکیم ه منکر را ب ةجای معروف نشست و معروف چهره ب

 سرای طوس اینگونه به نظم کشیده است:سخن

 نهان گشت کردار فرزانگان

                                                                 
 .711( همان، ص  7
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 پراکنده شد کام دیوانگان

 هنر خوار شد، جادویی ارجمند

 نهان راستی، آشکارا گزند

 شده بر بدی دست دیوان دراز

 به نیکی نبودی سخن جز به راز

 عدالت بجز غارت خلق نیست !

ها و شواهدی از اعمال و رفتار این باندهای گویی و شعار دادن پرهیز کنیم. نمونهبهتر است از کلی

واننده بگذاریم. پیشاپیش گفته تبهکار را به عنوان مشت نمونة خروار و یکی از هزار، فرا روی خ

 باشیم که آنچه اینجا آمده فقط سطری از کتاب قطور و شاخکی ازیک درخت تنومند است:

 ـ بابه؛ کلیددار عزت و شرف مردم1

حکمتیار علیه ربانی  ـ اتفاق افتاد و به کودتای دوستم 11جدی سال  77در جنگی که به تاریخ 

مواد خوراکی، سوخت و دیگر احتیاجات اولیه زندگی، سخت مشهور است، مردم شرق کابل از لحاظ 

در مضیقه و فشار قرار گرفتند. سرمای سوزنده زمستان، جنگ گسترده و خشن، محاصره و کمبود، 

 یکجا به این منطقه سرازیر گشته بود. 

 آفتاین تدبیر، غرب کابل از طرفی نمود و با با تدبیر شورای مرکزی در این جنگ اعالم بی .و .ح

مقداری آرد  ةبرکنا ماند. بسیاری از مردم سرمازده و نیازمند شرق کابل برای تهی خانمانسوز جنگ آن

بختان، مادر این تیره یآمدند. از جملهو یا هیزم با پای پیاده و در سوز سرما به منطقه غرب می

ود. او پس از خرید مقدای کسی بود که برای تهیه یک یا دو سیر آرد به غرب کابل آمده بنیازمند و بی

 آرد، با پای پیاده رهسپار خانه بود تا کودکان گرسنه و چشم به راهش را از مرگ حتمی نجات دهد. 

افتاد. این  .و .ست سنگرداران عزت و شرف! حدر گذرگاه شرق و غرب کابل بد هموطناین زن 

یده و رنجور را که پوستی و بدوشان! ابتداء زن سرمازده، جنگ گزریسمان ةمدافعان سرافراز جبه

 ، مورد تجاز و هتک حرمت قرار دادند، سپس برای اینکه خشم باقی مانده بود او استخوانی از

تحت  ةها را هر چه بیشتر برافروزند، جلو و عقب زن را چسب زده، با بدن برهنه به منطقتاجیک

ها در جیب بابه است. برو هر وقت کلید این قفل»ها فرستادند و با قهقهه و تمسخر گفتند: کنترل آن

 .«شودبابه اجازه داد باز می
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 ـ يا خط مزاری يا نوت هزاری7

منظور تعذیب و آزار ه های شهر مستقر بودند، بکه در گذرگاه .و .های نظامی حبرخی از پسته

ت قآنو ساختند.مردم، راه را بر عابرین و موترها بسته، مسافرین و رهگذران را مجبور به توقف می

یا خط مزاری یا نوت هزاری یا پنج دقیقه »گفتند: این مدافعان غیور غرب کابل! خطاب به آنان می

بسیاری از رهگذران که نه خط مزاری داشتند و نه نوت هزاری تا جان شان را خالص کنند، «. سواری

هم نوعی دفاع از  دادند. )اینشدند و او را سواری میبناچار مدت پنج دقیقه االغ جناب وندی می

 عزت و شرف مردم!(

 ـ صنايع نظامیِ سیّار و نامرئی3

بسیاری از جنگجویان حزب وحدت در کابل چنان موهای جنگلی و انبوه داشتند که اگر گنجشک 

-ها النه بسازد. شانهتوانست در البالی موهای آنمی    راحتی ه ترسید، باز قواره وحشتناک آنها نمی

آمد و ژولیدگی و چرکین بودن افتخار بزرگ. برخی از آنها ن موها، عیب بحساب میزدن و آراستن ای

پوشاندند تا آب به می نافتاد، موهای شان را با کیسه نایلواگر به حسب اتفاق گذرشان به حمام می

( و انواع جانورها آنها نرسد و هر چه بیشتر چرکین شود. با گذشت زمان این جنگل پر از شغل )شغال

شد. بعدها هنگامی که در میان جمعی و یا در مجلسی نشسته بودند البالی موهای شان را پالیده، یم

اینها »گفتند: انداختند و با غرور و افتخار میها را یکی یکی بیرون کشیده، روی زمین میشپش

 های چیندار استاد مزاری(.تانک )یعنی ؛«چیندارهای بابه است

 ثقلین ـ ضربتی افضل از عبادت4

کنم: یکی از قوماندانان این سرگذشت را از زبان یکی از ساکنان غرب کابل برای شما روایت می

     ای در غرب کابل مهم استاد مزاری )نصیر دیوانه یا بالل دیوانه( روزی سوار بر موترش از منطقه

ب قوماندان به دختر های روز بود و بازار، شلوغ و پر ازدحام. حین عبور، چشم جناگذشت. نیمهمی

 زیبا و جوانی از مردم هزاره افتاد که در حال گذر از بازار بود. 

و  قوماندان صاحب که در اولین نگاه دلباخته دخترک شده بود، موترش را نزدیک او متوقف کرد

خود پیاده شد. دروازه موتر را مقابل دختر جوان گشود و با اسلحه تهدید نمود که سوار شود. دخترک 

ای از میان دید، مقاومت نمود و سوار نشد. چند لحظهکه انبوهی از رهگذران را در اطرافش می
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نگذشته بود که صدای رگبار در فضا پیچید. در حالی که دختر جوان در میان خون خود دست و پا 

 زد، مدافع سرافراز غرب کابل با خونسردی موترش را سوار شد و از محل دور گردید.می

 ! ی پشم و پشتونمعادله ـ کشف 5

مرد میان سالی از اهالی غرب کابل که هتلی در آن منطقه داشت و از شیفتگان سرسخت استاد 

اتحاد، این تکه را برایم روایت کرد: در آغاز  مزاری هم بود از حوادث آغازین روزهای جنگ وحدت و

شان در به در دنبال شکار های ما در مناطق تحت کنترلهای حزب وحدت و اتحاد سیاف، بچهجنگ

   گشتند. هر کسی را که بینی بلند و ریش انبوه داشت، به محض دستگیری به آن دنیا پشتون می

نام پشتون سر ه ها و سایرین نیز بفرستادند. چه بسا که شیعیان غیر هزاره مانند سادات و قزلباشمی

 شدند. به نیست می

داد که دی را به هتلم آوردند که قواره و ظاهرش نشان میروزی از آن روزهای وحشت و کشتار، مر

شیعیان قندهار هستم نه کرد که من از پشتون است. اما مرد اسیر با التماس و تضرع سوگند یاد می

خواستند که تذکره می دستانی که او را به دام انداخته بودند برای اثبات ادعایش از اوهب. تفنگپشتون

دیگر چیزی نمانده بود تا او را هم مانند دیگران رهسپار دیار برزخ کنند که من  نداشت. به همراه وی

را خالص کردم.  ویید شیعه باشد. پس وساطت نموده، های مرد اسیر حدس زدم که او بااز گفته

پسرم را با یک میل اسلحه همراهش کردم که او را از منطقه غرب کابل خارج کند تا بدست دیگر 

ه برد، بد. اگر من و پسرم سپر بال نشده بودیم آن مرد اگر هم از اینجا جان بسالمت میها نیفتپسته

 7.شدهای دیگر کشته میدست پسته

 ـ رقابت نرم مدنی به سبک وندی!6

معلم عزیز در خاطرات خود پس از به هم بافتن مقدار فلسفه و سفسطه در تبیین و تحسین 

 کند:اینگونه روایت می ارهای آنان رایکی از شاهک« دیوانگان»و « دیوانگی»

طرح عجیبی را « هادیوانه»جمعی از  7717در جریان انتخابات رهبری ح. و. در سال »

ها در . در میان رهبران ح. و. سید رحمت اهلل مرتضوی شدیدترین مخالفتسازماندهی کردند

 ...  کردبرابر مزاری را نمایندگی می

                                                                 
های ها یعنی مردم غرب کابل هستند که مشاهدات و شنیدهها، شاهدان عینی صحنه( منبع و راوی این روایت 7

 اند.را برای نگارنده نقل کرده شان
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، مرتضوی یکی از شدندجات وارد کابل میح. و. از هزاره روزی که جمع کثیری از رهبران

به یک طرح از « هادیوانه»سخنرانان بود ... روز استقبال از رهبران ح. و. بیش از پنجاه نفر از 

پیش ساخته به صف استقبال کنندگان در سرک شورای ملی داخل شدند و وقتی سید رحمت 

و نزدیک کرده و به نوبت یکی پی هم نشیمنگاه او را اهلل مرتضوی وارد جمعیت شد، خود را به ا

« هادیوانه»دست کشیدند! مرتضوی چند بار تالش کرد خود را کنار دیوار کشیده و از دسترس 

شد. این ای مشابه رو به رو میکرد، باز هم با صحنهنجات دهد؛ اما به محض اینکه حرکت می

ه بود که وقتی پیشت میز خطابه قرار گرفت تا عمل، مرتضوی را به حدی ناراحت و آشفته ساخت

 7«.سخنرانی کند، آثار خشم و سراسیمگی از سخنان و رفتارش هویدا بود

 دو نکته در ذیل این خاطره:

      مستمرة مزاری و یارانش در برخورد با منتقدان، مخالفان و رقبای درون  نکتة اول: سیرة

 شان چیزی مشابه به همین نمونه بود.حزبی

دهد که وی حادثه، متوجه عصبانیت مرتضوی شده، نشان می روز نکته دوم: اینکه معلم عزیز در

ریزی دیوانگان آگاه بوده و احتماالً این رقابت مدرن مدنی در کمیتة فرهنگی و با از برنامه قبالً

 هماهنگی دفتر استاد، طراحی شده بود.

 ! حديث میخ و مُخ و باقی قضايا

کوتاه، صرف نمونه و مثال بود. اگر خواسته باشیم حدیث مفصلی از این مجمل ارائه این چند روایت 

پاس حرمت و قداست قلم که آفریدگار به آن سوگند یاد ه طلبد. بمی« مثنوی هفتاد من کاغذ»نماییم 

 گرامی بیش از این به شرح و بسط سیاه ةکرده است و به احترام احساس و عاطفه انسانی شما خوانند

 .پردازیمهای این الشخواران نمیکاری

پرداز حزب ی تبلیغی و دروغهادستگاه ولی از سوی دیگر، بسیاری از افراد دور از صحنه، توسط 

 اند که تصویر و برداشتی کامالً معکوس از حوادث غرب کابل دارند؛ای اغفال شدهگونههوحدت بابه ب

نان، وقایع و فجایع غرب کابل شرح داده شود. برای جمع نماید که برای آگاهی ایالزم می بدین جهت

 کردن میان این دو محدودیت، برخی از حقایق را بصورت سربسته و فهرست وار اشاره می کنیم:

                                                                 
 .171( بگذار نفس بکشم، پیشین، ص  7
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هایی بدست افراد این گروه افتاد که شفیع دیوانه پس از سقوط غرب کابل بدست طالبان، فیلمـ 7

 کنند.ه تعدادی زن را برهنه خوبانده و روی سینه آنها، پربازی میداد کو یاران او را در حالی نشان می

کر بسته، سپس ، روی موشک سبه فالن ملیت تعلق داشتنی از افراد را صرف به این دلیل برخـ 1

، تکه و پاره کند. قبل از شلیککردند تا آدم بسته شده را در هوا می سمت پغمان شلیک  موشک را

 7فرستیم.ات میات را بده که تو را سوار به خانهگرفتند که کرایهو لگد می اسیر بیچاره را زیر مشت

ود. اوایل های استاد مزاری بسحباز شکنجه گران معروف م« حسین کارگر»شخصی موسوم به ـ  5

ها افتاد که برخی از زندانیان وقتی از شدت به کابل، چنین بر سر زبان .و .انتقال شورای مرکزی ح

)س(  )ع( و فاطمه زهرا )ص( و ائمه آیند و جناب کارگر را به پیامبرکنجه به ستوه میتعذیب و ش

دهد و پیامبر های رکیک میدشنام را گان دینآن بزر ةدهند؛ او و یکی از همکارانش، همسوگند می

خواند. این گزارش به شورای مرکزی حزب رسید. شورای مرکزی هیأتی را برای )ص( را جادوگر می

 یق پیرامون این گزارش به زندان معروف استاد مزاری فرستاد. تحق

 )ص( ائمه اطهار هیأت اعزامی در گزارش خود تأیید کرد که کارگر و یکی از همکارانش به پیامبر

داده است. هنگام طرح گزارش در شورای مرکزی، یکی از سادات )س( دشنام می )ع( و فاطمه زهرا

)س( مادر ما سادات است  عیب ندارد، فاطمه زهرا»توجیه و دفاع گفت: طرفدار استاد مزاری در مقام 

 این توجیه بدتر از گناه باعث رنجش و اعتراض دیگر اعضای شورای مرکزی گردید.«. بخشیمو ما می

 ی خويش و سرقت از جیب خود !دستبرد به خانه

     نها به درد زایمان دچار کاری دیگر از این دست که قلم هنگام تحریر آها سیههمه اینها و ده

سادگی از کنار آن شرجه رفت و آن را سربسته ه توان بگردد، سر بسته بماند؛ اما چیزی که نمیمی

 غرب کابل است.  ةحد و شمار این باندهای تبهکار در حق مردم شیعه و هزارگذاشت جنایات بی

یاسی و قومی، در خالل سالیان های مختلف سبدون تردید، جنگجویان بسیاری از احزاب و گروه

اند؛ اما این اعمال را در خانة حریف و دست به غارت و جنایت آلوده ـ بویژه در کابل ـ آشوب داخلی

اند؛ ولی در مورد نیروهای استاد مزاری اند، انجام دادهنسبت به کسانی که به اردوی مقابل تعلق داشته

بدیع و شنیع است که اینان بدترین جنایات و  نماید این نکتهآنچه بسیار شگفت و عجیب می

اند. همان مردمی خون خود انجام دادهکوچه و هممذهب، همها را در حق قوم خود و مردم همناانسانی
                                                                 

 (  بنا بر اظهار برخی از آگاهان، این مورد مربوط به یکی از قوماندانان معروف حرکت اسالمی بوده است. 7
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که رهبران این باندهای آدمخوار، داعیة احقاق حقوق و احیاء هویت و شخصیت آنها را داشتند و این 

 شدند.نها نامیده میکرکسان نامرد، مدافعان سرافراز آ

 نگارنده تا زمانی که غرب کابل را از نزدیک ندیده بودم و از دریچة تبلیغات نشریات، مبلغان و

، «سنگرداران عزت و شرف مردم»نگریستم که این الشخوران را مریدان استاد مزاری به قضایا می

عاطفی ویژه و  ةرابط البد کهکردم فکر می ؛خواندند... می و« مدافعان سرافراز مردم غرب کابل»

ای که ؛ به گونهاستای  میان این جنگجویان و شیعیان غرب کابل، وجود داشته همبستگی فوق العاده

 .بودندکه مدافع عزت و کرامت انسانی آنها  یستندنگردید فرزندان دلبندشان نمیه مردم اینان را ب

 کافر نبیند و مسلمان نشنود!

های این مردم محنت کشیده و زدة غرب کابل رفتم و پای درد دلصاعقهاما زمانی که به دیار 

شدگان اصلی پایمال ان وسالح، قربانیپناه و بیبی بختانگزیده نشستم، تاز دریافتم که این تیرهوندی

        ةاند. آنوقت متوجه شدم که من چقدر تحمیق شده بودم و دامناین باندهای فتنه و فساد بوده

ای را در غرب کابل یافت که خاطره و توان خانهی و جهالت من تا کجا گسترده بوده است. نمیخبربی

دوشان! بیادگار نداشته باشد. یافتن هب ریسمان ةدستان جبههاثری از جنایت و رذالت این تفنگ ب

 انسانی بدون زخم و قلبی بدون جراحت در این منطقه طاعون زده، معجزه بزرگ است. 

های زهر آلود این دیگر قربانی نیش قومی ةهای کابل بیش از هر مجموعهزاره ها، مخصوصاًهزاره

نوامیس شیعیان،  به پناه، غارت و چپاول، هتک حرمتاند. تعذیب و آزار مردم بیهای جرّار بودهعقرب

اف در طلب بوده است. آنچه را که نیروهای اتحاد سیآشوب هایبهترین سرگرمی و تفریح این گروپ

 ند.اهها در کل غرب کابل انجام دادتر از آن را وندیتر و قبیح، شنیعاندمرتکب شده افشار

 پاسخ به يک پرسش

      همة افغانستان داخلی جنگ سالیان طول در: بپرسد خود از خواننده است ممکن 

 جنایت ول،چپا به دست کابل، در مخصوصاً سرزمین این نقاط از بسیاری در متخاصم هایگروه

 مزاری استاد نیروهای و کابل غرب روی همه، این میان از چرا اند؛آلوده ضدبشری اعمال و

 شود؟می گذاشته اصرار و تأکید انگشت
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ملی و نیز در جنایت علیه  ةدر خلق این فاجع ،های درگیرگوییم: اینکه اکثر گروهدر پاسخ می

هایی وجود تفاوت  ست؛ ولی میان موارد مختلف، اند، جای شک و بحث نیمردم، شریک و سهیم بوده

امریست مطابق انتظار  ؛ بلکهنه بدیع است و نه بدعت ،کننددارد. اگر نیروهای جنبش شمال چنین می

شدند که اعطاء این عنوان از سوی مردم به شناخته می« جمگلیم»و توقع. آنها از بدو پیدایش بعنوان 

کنند باز جای سیاف جنایت می د. اگر نیروهای اتحادرفتار آنها بوآنان، شناسنامه و معرف هویت و 

 توان داشت.نمی ، غیر از آن انتظاری پغمانو  قندهارهای تعجب ندارد؛ زیرا از مشتی چرسی

آورد، این است که نیروهای مؤمن، مخلص و شگفتی است و دل را سخت بدرد می ةاما آنچه مای

در غرقاب جنایت و  زنی هایی که جای آن نیروها را گرفتند(ود وندی)یا بهتر است گفته ش صالح شیعه

کاری فرو رفتند و در ردیف آنان و بلکه باالتر از آنها قرار گرفتند. این استحاله و انحطاط در غرب سیه

کابل شکل گرفت و به فاجعه بزرگ اخالقی در حزب و جامعه انجامید. غرب کابل سرآغاز ظهور 

هایی که امروز در میان برخی کاریها بود. تمام انحرافات و سیهفتنهها و کجروییش انحراف و محل رو

 گیرد. دستان شیعه و هزاره رایج است، از غرب کابل سرچشمه میهباز تفنگ

 بامیان؛ سوپرمارکت جانورفروشی

ران که هنوز هیچ چشمی چنین جانو «وندی»جات جنگجویانی وجود دارند بنام امروزه در هزاره

هایی از دست شکنجه خصوص مسافران، چه آزارها وه پناه هزاره و بدوپایی را ندیده است. مردم بی

های ترسناک که بوی تعفن ناشی از چرک داند و بس. این اجنهاند، فقط خدای این مردم میاینها دیده

لک  75ه قیمت های خود را بشپش زند، حتی شان از صد متر دور به مشام انسان نیش میو چرس

ها کثافت و دنائت دیگر رسانند. پای چرس، تریاک، شراب و دهها به فروش میافغانی باالی موتروان

جات، چیزی از ها وارد این سرزمین گردید. جنایت و رذالت اینان در حق مردم هزارهتوسط همین

ت که ماجراهای غرب کابل تا اعمال شنیع آنان در غرب کابل کم ندارد؛ تنها تفاوت دو مورد در این اس

داند که درون جات دروازه خانه بسته است و کسی نمیحدودی در بیرون انعکاس یافت؛ اما در هزاره

 گذرد. آن چه می

اینها همه از آثار و افتخارات غرب کابل است. در آنجا بود که قبح معصیت و فساد از میان رفت و 

های منفی و منفور گشت. برای اینکه دستاوردها و بازدهجنایت و تبهکاری به پدیده معمول مبدل 
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ای درک کنیم، چند نمونه کوتاه و گویا از اعمال و تحول غرب کابل را در جامعة شیعه و هزاره تا اندازه

 کنیم. شما خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل:جات برای شما بازگو میها را در هزارهرفتار وندی

 ـ اصول دين وندی1

ها سوار یکی از وندی میدانای از والیت گفت: در منطقهجات آمده بود، میمسافری که از هزاره

موتر ما شد. پس از مدتی رو به ما کرد و پرسید: اصول دین تان را یاد دارید؟ ما هم با شهامت تمام 

قم سوم رسیده گفتیم و شروع کردیم به شمردن: اول توحید و دوم نبوت و... تازه به ر« بلی صاحب»

بودیم که جناب وندی حرف ما را قطع کرد و گفت: من به آن اصول دین کار ندارم؛ اصول دین وندی را 

سرشانه، سوم دستمال  1جانانه، دوم پیکا 7اول پکلِاز شما خواستم که اینست خوب یاد بگیرید: 

 .خانهه خانه ب 7خودسرانه و پنجم وندِ چهارخانه، چهارم فیرِ

 یامبر ونديسیمـ اعجاز پ7

های حزب وحدت در ای از مشاهداتش را اینگونه روایت می کرد: یکی از پستهگوشه دوممسافر 

جات، موتر ما را برای تالشی متوقف ساخت. قبل از ما موتر دیگری را تالشی هزاره ـ مسیر راه غزنی

نظامیان پسته پس از  رفت.جات میو گندم بود و از شهر غزنی بسوی هزاره کردند که حامل آردمی

بازرسی بار موتر، از صاحب بار پرسیدند که از کجا هستی؟ او پاسخ داد که از والیت ارزگان و فالن 

ها را برای اکبر زوار )استاد اکبری( آها گندم»ولسوالی. نظامیان تا این پاسخ را شنیدند، فوراً گفتند: 

برد، او یک دکاندار است و اینها را برای فروش میدکاندار بیچاره هر چه سوگند یاد کرد که « می بری!

 اثری نکرد. 

بالفاصله بارها را از موتر پایین کرده، صاحب بار را زیر چوب و جزا انداختند. مرد دکاندار وقتی از 

و پیامبر )ج(  وندشد و آنها را به خداآمد، به تضرع و سوگند متوسل میشدت شکنجه به ستوه می

...  گفتند: زن خدا و زن پیامبر تو رانظامیان در مقابل بر شدت شکنجه افزوده میداد. )ص( قسم می

 شد.داد باز همان پاسخ همراه با تشدید شکنجه تکرار میاگر به ائمه و دیگر مقدسات قسم می

                                                                 
  دار.( نوعی کاله لبه7

 ( نوعی اسلحه خودکار. 1

 گر.( وند یعنی چپاول، وندی: چپاول 7
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نظامیان وقتی از چوبکاری و تعذیب خسته شدند، مرد دکاندار را بسته به تنه درخت رها کرده، 

که همه شاهد  ـ فع خستگی و تجدید قوا به درون پسته رفتند. یکی از مسافران موتر ماخود برای ر

خود را به مرد دکاندار رساند و به گوشش گفت: اینبار که تو را زیر چوب انداختند ـ  این صحنه بودیم

 آنها را به خون شهید مزاری قسم بده.

مرد به دام افتاده اینبار طبق توصیه قبلی گران بازگشته، کار را از سر گفتند. لحظات بعد شکنجه

تا این را !« دهم که بمن رحم کنتو را بخون شهید مزاری قسم می»به التماس و زاری پرداخت و گفت:

ردی به کوه بند کردی و ردی بُچکنم قوم! مرا بُ»گر دست از چوب کاری کشید و گفت: گفت، شکنجه

امامان نتوانسته بود  ة. مردی را که خدا، پیامبر و هم«کردمگرنه آسمان را به سرت لحاف تیار می

 نجات دهد، خون شهید مزاری نجاتش داد.

جات نقل شده بود ها در هزاره)در متن اصلی، چند روایت و حکایت تلخ دیگر نیز از اعمال وندی

 که به پاس حرمت قلم و عاطفة انسانی شما خوانندگان، حذف گردید(

جات بود. انسان وقتی این حوادث دردآور و ها در هزارهی از اعمال و ندیآنچه ذکر شد نمونه اندک

جات را قبل از این تحوالت در سالم و صالح هزاره ةدهد، آنوقت جامعآور را در یک طرف قرار میشرم

اش با سکوت تواند این همه انحراف و کجروی را در میان مردم و جامعهگذارد، نمیمی سوی دیگر

های یک جامعه یعنی اخالق، داشته د. هنگامی که در برابر دیدگان مان ارزشمندترین برگزار کن

توان از عامالن این گیرد، نمیها و خصال انسانی مورد تهاجم و تطاول قرار میمعنویت، ارزشفضیلت، 

 تهاجم اظهار تنفر و انزجار نکرد.

 از جمهوری فضايل تا ديکتاتوری رذايل

رسید. اگر چنان مردمی بودند که آزارشان به مورچه هم نمیآن و پاک سیرت، طینت ی پاکهاهزاره

حتما در یک »گفتند:روزی از روزها، هوا غبارآلود و در عین حال آفتابی بود، این مردم به همدیگر می

هم بود زاد تا آن حد در نظر این مردم، محترم و مجان آدمی«. گوشه دنیا انسانی به قتل رسیده است

ها، گرفته و غمگین لرزد و آسمانگناهی کشته شود، عرش خداوند میبی معتقد بودند اگر انسانکه 

 گردد. می
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ه گیرد، مردم این خبر را بشد که در فالن قریه، آدمی یافت شده که روزه نمیاگر شنیده می

دهانش باز  کردند و شنونده از تعجبنکردنی برای همدیگر بازگو می صورت یک رخداد بدیع و باور

 ماند. می

های ساکن داری و دیگر صفات انسانی این مردم شهره آفاق بود. دیگر ملیّتصداقت، تدین، امانت

ستودند. هر مسافر، این مردم را با همین عناوین می ،های پیشینکشور و نیز سردمداران حکومت

دمان این داقت و امانتداری مر، از دیانت، صجات افتادهاح و پژوهشگر خارجی که گذرش به هزارهسیّ

ها بخشی از سفرنامه و خاطرات خود را به صفات حسنه و خصال نیکوی هزاره ،دیار به نیکی یاد کرده

 .است اختصاص داده

خورد، بسیاری از اعمال ناشایست و خالف اخالق که در دیگر نواحی کشور، کم و بیش به چشم می

شد. چرس، تریاک، هروئین، شراب و دیگر مواد افیونی و سکرآور جات اثری از آنها دیده نمیدر هزاره

دلشکن و  گذرد واقعاًمی جات شناختند. اما امروزه آنچه در هزارههرگز نمی طینت هزارهپاک مردم را

بندد. همة این فجایع و می ها و خصال انسانی کم کم از میان مردم رخت برسوز است. آن ویژگیطاقت

 گیرد. که در غرب کابل پیش آمد، سرچشمه می و انحرافی استحاله ها ازسیه کاری

پس این غرب کابلی که یک جامعه سالم، صالح و مؤمن را به چنین روزگار سیاه افکنده است و 

 سرمنشأ این همه فساد و تباهی بوده است، ما حق داریم که روی آن انگشت تأکید و اصرار بگذاریم.

 والقلم ون ـحیف ن    

بندیم و در ادامه این گفتار اینک گذری داریم به جا میهای فتنه و آشوب را همینرونده گروپپ 

؛ کسانی که قلم، شرف، وجدان، بیان و ایمان شان را سخاوتمندانه به پای کوی ستایشگران اینان

 خوکان ریختند:

 ! جنايت و تخريب از شما؛ برائت و تطهیر از ما

   آنجا که سرها را برهنه »ها خوانکند و به تعبیر روضهندان میآنچه که تعجب انسان را صدچ

دستان  هب رغم آن همه جنایت و رذالت این تفنگبدیع است که علی این نکتة شگفت و« سازدمی

 حلقوم های شرّ و فساد، سینه و گریبان دریدند وگروپ هزره و تبهکار، جمعی در مدح و ستایش این

فرزانگان این مرز و  آموختگان ودانش پاره کردند. گروهی از فرهنگیان، را خویش و پردة گوش خالیق
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 دهی و بخشی، جهتآگاهی ساز، رسالتفرهنگ عنوان قشر پیشتاز، پیشرو، روشنگر و ه بوم که ب

ها باید در نقش حصار فوالدین و سپر ها و تاریکیدوش دارند و در هجوم فتنهه بری جامعه را بهار

ها را ابوذروار فریاد کنند؛ اما بر خالف ها و ناانسانیها، کجیو جامعه عمل کنند و ناهنجاریبالی مردم 

 توقع و انتظار در صف مداحان و ثناگویان باندهای فتنه و فساد قرار گرفتند. 

های ها و نامردمینسانیاجای اینکه اندیشه، بیان و قلم شان را در جهت فاش ساختن ناه ب آنان

مال سازند؛ در جهت کتمان دم پایمال شده را برهای مرای از آالم و رنجکارگیرند و گوشه هاینان ب

حقایق، تحمیق مردم و تبرئه و تطهیر تبهکاران تالش کردند. قلم، این ابزار مقدس را که حضرت حق 

کار انداختند. در منبرها و ه در توصیف و تمجید این الشخوران ب ،به آن سوگند یادکرده است

ها و شاهکارها این کرکسان ناکس، حماسه ناداشته و نادیدة هایرشادت ها وها از شهامتسخنرانی

 ساخته و پرداخته شد. 

، پرستشب شعورشان به این خفاشانِو متملق نیز با اهداء شعر بی گومدیحه شاعرانِبرخی از نیمه

. القاب و اندکاسههم خانه ون، همو با حرامیا خورندنشان دادند که با خوکان از یک جوی آب می

مردان جبهه  غیور« »مدافعان سرافراز غرب کابل« »سنگرداران عزب و شرف مردم»عناوینی چون 

اهداء نمودند.  این کرکسان ناکس... را به  و« حماسه سازان جبهه ریسمان بدوشان« »عدالت خواهی

فرسایی کردند که و فساد، قلم های شرّپها چنان در وصف و مدح این گرونامهدر نشریات و ننگین

، جرثومة فتنه و یکی از همین مداحان جهل و جنون اند.ها بودهگویی جنگاوران بدر و صفین همین

( مقایسه نموده، در وصف و مدح آن خورشید علم و عدالت )امام علی )عفساد )شفیع دیوانه( را با 

 غرب کابل، افضل از عبادت ثقلین بود. جانور دو پا چنین گفته بود: یک ضربة شفیع در

 کیش و مدح خفاشان !دانشانِ جهلبی

سازد اینست که اکثریت این فرهنگیان، باز آنچه که تعجب و تأسف انسان را مضاعف می

اهل علم و روحانیت نیز تعلق دارند؛ کسانی که بر اساس هویت  ةنویسندگان و گویندگان به قبیل

معنوی، اخالقی و ارزشی جامعه هستند؛ آنان که لباس پیامبر و علی و دیگر شان، متولیان امور صنفی

بخش خط و فرهنگ هدایتگرانه آن بزرگواران و وارث انبیاء ستارگان هدایت را به تن دارند و تداوم

، قلم این حضرات روحانی! به صورت کلنگی در آمد که اوصاف آیند. با اینالهی بحساب می



 

 424 □ افتخار یا انتحارـ فصل سوم  ــــــــــــــــــ

 

ساخت. حال در مورد این ستایشگران دو های دیانت و معنویت را ویران میها و بنیانزیرساخت

 تواند وجود داشته باشد:فرضیه و تصور می

فرضیه اول اینکه این حضرات نویسنده و گوینده از کردارهای ناروا و ضد انسانی این کرکسان 

اند. اگر چنین باشد رفته ی فرودر چنین لجنزار خبریو بی ناآگاهی ه دلیلاند و باطالع بودهمسلح بی

تواند نادان، آفرین گفت! کور چگونه می باید به حماقت، غفلت و نابخردی این فرهنگیان نافرهیخته و

عصاکش کور دیگر شود؟ کسی که خود تا این اندازه از حقایق، حوادث و تحوالت پیرامونش ناآگاه 

چگونه خود را به قبیله اهل قلم و فرهنگ تواند تبهکار را از سنگردار تشخیص دهد، یاست و نم

بخشی دارد؟ او که خود در دام ظلمت اسیر است و در روشنگری و آگاهی ةداند و داعیمتعلق می

دهی مردم و گری و جهتهدایت کند، چگونه مدعیوصف تاریکی و شب پرست، حلقوم پاره می

 «.بری کندهااو خود گم است، کی را ر»جامعه است؟ 

های جرثومه   دستان مورد ستایش و تمجید آنها، هبدانستند که تفنگوم: این حضرات میفرضیه د

های در عین حال به دلیل گرایشاما اند؛ فتنه و فساد هستند و از اعمال شیطانی آنها مطلع بوده

به اند. اگر این فرضیه صحیح باشد، باید شان را بر روی حقیقت بستهحزبی، جناحی و قومی، چشمان

تعهد، وجدان و شرافت اینان آفرین گفت! که تمام صفات انسانی، رسالت و قداست فرهنگی و تعهد 

 های هرزه و تبهکار ریزند و فدای تبرئه وندیستمی شان را یکجا به پای خوکاناخالقی و وجدانی

 سازند. می

هفت کرسی  ـ حانیآنهم اغلب رو ـ های فرهنگی و فرزانهچه شجاعتی از این باالتر که انسان

ای به پای شفیع دین، وجدان، شرف، شعور، تعهد، رسالت و انسانیت شان را زیر پا بگذارند تا بوسه

و کیش و کشور را رسوا  ملک و ملت را تباه  سیاه، که انسان و ایمان را دیوانه و نصیر دیوانه بزنند

گری شوند. بخشیدن توجیه   دالّلی وکار ه آنان، دست ب سرپوش گذاشتن بر جنایات اند و برایهساخت

باشی تا اینگونه  باختهفرهیخته و پاکخواهد! باید می و بصیرت هنر اًاین همه به شفیع دیوانه، واقع

 بخشی نمایی!حاتم

هر کدام از دو گزینه و فرضیه فوق که درست باشد این حضرات در پیشگاه خداوند، جامعه و تاریخ 

اند که مجسمه به مدح و ثنای کسانی پرداختهناشناخته، ، چرا ندانسته و دانستندمسئولند. اگر نمی
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رغم شناخت و آگاهی؛ دانستند، چرا علیاند. و اگر میفتنه و فساد و ماشین طغیان و عصیان بوده

 اند.وجدان، تعهد و دیانت شان را زیر پا گذاشته

 مشتی از خروار و يکی از هزار 

های حضرات فرهنگی را که اندر ها و نوشتهال بررسی و بازنگری گفتهدر این گذرانامة موجز، مج 

اند، نداریم. عالوه بر فرصت اندک پراکنی کردهدوانی و سخنفضایل و کرامات وندی جماعت خامه

واقعی  ةشود. با گذشت زمان و برمالشدن ماهیت و چهرنیازی هم به نقد و تحلیل آنها احساس نمی

     ن کشیدهها خط بطالگوییها و مدیحهخود بر این ستایشه ب آشوب، خود های فتنه واین گروپ

های شود. بعالوه هر وجدان سالمی که افغانستان را دیده باشد، در و دیوار این سرزمین، خاکمی

واقعی این کرکسان مسلح و رهبران  ةسوخته و مردمان رنجور و در به در این دیار بالزده، خود چهر

 سازد.یاتر از هر سخنی برمال میآنها را گو

 آرمان و جمهوری جهل و جنونشهرِ بیآرمان

های سیاه و بیماری که در پی توجیه و تقدیس جنگ و از قلم ایهبا این همه برای اینکه با نمون

یک به اصطالح روشنفکر را که در وصف  ةاند، آشنا شویم؛ بخشی از نوشتآشوب، فتنه و فساد برآمده

 کنیم:شهر غرب کابل به تحریر کشیده شده با هم مرور میضله و آرمانمدینة فا

و  رسید عملی مرحله به کابل غرب در مقاومت سالة سه دوران در شهید استاد نظری هایطرح»

 افتخار مایه که حکومتی. گردید کابل حکومت درون در کوچکی حکومت تشکیل به قادر ایشان

 ملی ـ حکومت یک عینی نمونه کابل غرب محلی حکومت. آیدمی حساب به هاهزاره و تشیع

 هایقدرت تمامی که انداخت هادل در رعبی و وحشت چنان کوچک حکومت همین. بود اسالمی

 داریحکومت در مزاری بابه که روشی. شدند گیتی صحنه از آن حذف پی در جهان و منطقه

 با و نو و ابتکاری کامال بود روشی تگذاش اجرا مرحله به کابل غرب در خود و کردمی پیشنهاد

    تنها نه مزاری فکر از ترس لذا.. نداشت . تطابق افغانستان گذشته داریحکومت سبک

 به هم بیرونی گرانحکومت بلکه گرفت؛ فرا را کشور در حکومت مدعی هایگروه و گرانحکومت

 همه برای مزاری وجود که بود اینجا! گردد جهانی مزاری رسم و راه نشود که افتادند وحشت
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 و پرطپش قلب این توافق یک در سرانجام و. نبود تحمل قابل خارج و داخل در حکومت مدعیان

 7.«...گشت متالشی شده، کوبیده هم در مبتکر مغر این

 :ای بر يک متن و مدحتعلیقه و حاشیه

لح و آنهم توسط یک گروه مس بزرگ، حکومت قلمرو یک متنفس تشکیل حکومت کوچک در ـ ن7

ضد ، طلبانهتجزیه شور واحد، اصوالً اقدامپایتخت ک یهکشور بلکه در یک گوش یهنه در یک گوش

و نه تنها مالحت ندارد که مالمت هم  رودو موازین حقوقی به شمار می و مغایر با عرف سیاسیملی 

یک  ةوراً در چند راستدست در اختیار داشته باشد، فه دارد. اگر قرار باشد هرکسی که تعداد تفنگ ب

گردد، در این صورت دیگر وحدت ملی، حاکمیت ملی، « موفق به تشکیل حکومت کوچک»شهر 

 ... مفهومی نخواهد داشت.  کشور واحد و

توان نامید و هیچگونه خواهی چیز دیگری نمیو آشوب گری، یاغیطلبیچنین اقدامی را جز تجزیه

راهزن هم  باغیِ متمرّد وِ آید. هر یاغیبه حساب نمی یانیو هیچ جر فضیلت و افتخاری برای هیچکس

پا کند و از اطاعت حکومت خارج گردد و آنگاه ه مملکت آشوب و بلوایی ب ةتواند در یک گوشمی

 افتخار قلمداد کند. ةاقدامات خودسرانه خود را حکومت محلی بنامد و آن را شاهکار و مای

 ةاسالمی و مای ـ بل گذشت نمود عینی یک حکومت ملیسبحان اهلل! اگر آنچه در غرب کاـ 1

ای آفرینی چه شکل و قوارهم، قانون جنگل و وحشتزافتخار تشیع باشد، پس هرج و مرج، انارشی

و  اسالمی بود که جز خون و خشونت، ویرانی و سیه روزی ـ خواهد داشت؟ این چگونه حکومت ملی

ملت نداشت؟ آیا مسلط کردن یک مشت دیوانه و برای ملک و  دیگری هیچ ارمغان جنگ و جنون،

مایه افتخار تشیع است؟ گویا در نظر  ،وندی بر جان، مال و حیثیت مردم و لگدمال کردن آنان تبهکار

دیگری ندارد.  و مسئولیت و باور نویسنده محترم، حکومت جز تباه کردن ملک و ملت، هیچ رسالت

ترین آلترین و ایدهپس باندهای تبهکار و مافیایی، مدرنای را بتوان حکومت نامید اگر چنین پدیده

 نوع حکومت را دارند.

روشی که بابه مزاری در حکومت داری پیشنهاد می کرد و خود در »گوید: نویسنده در جایی می

براستی که خراب کردن یک شهر  .«... ابتکاری و نو غرب کابل به مرحله اجرا گذاشت روشی بود کامالً

                                                                 
 ، مقاله بصیر احمد دولت آبادی.15،ص 7711، میزان 777بل اهلل، شماره ( مجله ح 7
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ابتکاری در  روشی کامالً ،های مردگان آنهای آن و حراج کردن استخوانردن قبرستانو آباد ک

 حکومت داری بود که فقط از مغز مبتکر استاد مزاری تراوش کرده بود و بس.

ها انداخت که تمامی دل  همین حکومت کوچک چنان وحشت و رعبی در »گوید: در جای دیگر می

باز هم باید به هوشمندی «. ذف آن از صحنه گیتی شدند...های منطقه و جهان در پی حقدرت

اسالمی، ایجاد رعب و وحشت  ـ که هنر و افتخار این حکومت ملی نویسنده تحسین فرستاد ! واقعاً

است؛ همانگونه که مردم کابل حزب « حکومت وحشت»ترین عنوان برای آن ها بود و شایستهدر دل

 وحدت را حزب وحشت نامیده بودند. 

گران بیرونی هم به وحشت افتادند که نشود راه و رسم مزاری حکومت»گوید: در فراز دیگر می

گران بیرونی بسیار با جا و درست بوده است. الحق و االنصاف که وحشت حکومت .«... جهانی گردد

یاه خاکی به روزگار س ةگردید و سراسر این کروحشت و کشتار، جهانی می ةنعوذ باهلل اگر این شیو

گشت. خداوند به می پا با خطر انقراض مواجه حیات این موجود دو گشت واقعاًغرب کابل دچار می

 دورافتاده رحم کرد که چنین نشد. ةساکنان این سیار

اسالمی و افتخار تشیع  ـ ای از یک حکومت ملیغرب کابل را نمونه ةکسانی که سرگردنـ 7

دارند. این افراد ندانسته را به مردم شیعه و هزاره روا می ترین اهانتکنند در حقیقت بزگمعرفی می

عد از این جنگ زنند. در یک بُو ناخواسته، جنگ روانی و تبلیغی بدخواهان این مردم را مهر تایید می

ها را فاقد اهلیت برای شد تا هزارهگرفت کوشیده میها صورت میروانی که در قالب جعل ضرب المثل

 ت و تعیین سرنوشت خود معرفی کنند. مشارکت در حاکمی

طاقت »یا  .«ها نصف روز پادشاه شد، سگ را نعل کردهزاره»هایی با این مضامین: ضرب المثل

به  و های یاد شده در این راستاو مشابه اینها. مثل« سیری را گوسفند دارد و طاقت حکومت را افغان

ره کجا و حکومت کجا! اگر روزی چوگان به شد که هزامی جعل قصد تلقین این ذهنیت، ساخته و 

 !دست این مردم بیفتد چه قیامتی که بر پا نخواهند کرد

کنند و آن را غرب کابل را ستایش می دنةدار، کسانی که سرگربا توجه به این جنگ روانی پیشینه

در آن فتنه پوشانند. حقیقت می ةها را جامکنند، تمام این گفتهها معرفی میحکومت مطلوب هزاره

غرب  ة، سگ که هیچ آدم را هم نعل کرده، سوار شدند. اگر فتنه و بلوای سه سال)غرب کابل( آباد

بنامیم دیگر آبرویی برای این مردم باقی  هاآل و مطلوب هزارهای از حکومت ایدهکابل را نمونه
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ها به حکومت بی هزارههای ساکن کشور حق خواهند داشت که از دستیادیگر ملیت ایم. بناءًنگذاشته

 جلوگیری کنند؛ زیرا حکومت مطلوب و دلخواه اینها حکومت وحشت و کشتار است. 

 فصلِ تعفن و تنفر 

ای که در این فصل آمده، هم متأسف های پر غصهنگارنده به خاطر بسیاری از مطالب و نیز قصه

اق طی طریق ننموده؛ بلکه ام شادمان و مشتاست و هم شرمسار. در هیچ سطری از این سطور خامه

یاه را غرق در عرق شرمندگی پیوسته چموشی و ناسازگاری پیشه کرده است. کلمه کلمه این فصل س

 ام.نوشته

و حضرت حق به  که افضل از خون شهدا است ـ مقدس قلم را ةبه این جهت که چرا وسیل نخست

  ام.به این اراجیف و مطالب سخیف آلوده آن سوگند یاد کرده ـ 

آوری که در این فصل به تصویر درآمده به هر حال های تلخ و قضایا و فضاهای شرمدوم: حکایت

مربوط به من، حزب من، و قوم من است. چرا قلمم به شکل خنجری در آید که گلوی حیثیت و 

 مرا بدرد.  ةچشیدکشیده و تلخیپرستیژ قوم محنت

اختالف و تنش در جامعة شیعه و هزاره گردد؛ سوم: این مطالب ممکن است باعث تشدید و تعمیق 

 ترین نیاز این مردم اکنون تفاهم و اتحاد است.در حالی که اساس

های ساز ایجاد خصومت و عداوت میان ملیتهایی از این فصل ممکن است زمینهچهارم: بخش

 ساکن در کشور باشد.

ست در آینده علیه خود ما از آنها سپاریم که ممکن اپنجم: با این مطالب ما اسناد به تاریخ می

 استفاده شود.

 ی تاريخ فرداشمعی برای تاريکخانه      

، دست به تحریر این فصل زده گفتهپیش عواقب و آثار یهنگارنده با آگاهی و در نظر داشت هم

این  و شرح چندی برای طرح هایو انگیزه دالیل ،پیامدهای سوء و ناخوشایند آنرغم است. علی

 :اشته باشدوجود د تواندمی ائلمس
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 ـ گزارش واقعه جرم است يا ارتکاب آن ؟1

انکار هستند. اینها و حقایق مسلم و غیر قابل ناگواری،تلخی و  ةها با هماین حوادث و حکایت

واقع اتفاق افتاده است. نه مخلوق ذهن و تخّیل کسی است و  بسیار نارواتر از اینها در دنیای خارج و

حقایق وقایع و ه شایعات و تبلیغات. حال که اینها به عنوان مشتی از خروارها ناانسانی، نه زایید

اند و اند، در این میان اگر مالمتی در کار باشد باید متوجه کسانی گردد که این فجایع را آفریدهمسلم

پردازد یقت میدر عین حال ادعای قهرمانی و دفاع از مردم را هم دارند. اما کسی که صرف به بیان حق

 کشد، هرگز سزاوار مالمت نیست. ای از زندگی دوزخی مردمش را به تصویر میو گوشه

کسانی است  ةدر قدم اول شایست ،ها را مرطوب سازداگر قرار است عرق شرمی در این میان جبین

اگو و که خالق این فجایع و اعمال ضد انسانی بوده اند و در گام دوم، سزاوار کسانی است که ثن

 ق اکتفا ایآنان بوده و هستند. اما کسی که صرف به بیان حق اعمال و افعال قبیح و شنیع گرتوجیه

 کند کدام جرمی را مرتکب نشده است.می

 ـ بیان حقايق، بسترساز تفاهم و مؤدت7

نگارنده معتقد است که تبیین اینگونه مسائل نه تنها موجب ایجاد خصومت و عداوت در میان 

، تفاهم و مؤدت هم تواند بستر مناسبی برای گفتگومی شود؛ بلکهای ساکن در کشور نمیهملیت

افروزان و تشنگان قدرت جدا کنند و ها، حساب و سرنوشت شان را از جنگملیت باشد. اگر همة

رفی پروا معپرده و بیبی اند،دست به جنایت و رذالت آلوده ،خواهی فالن ملیّتآنانی را که با شعار حق

مردم  ةها و تودماند و ربطی به ملیتطلبان باقی میکنند، در اینصورت تقابل و تخاصم میان قدرت

مذهبی  ةها، اغراض شوم رهبران شان را صبغملیت نخواهد داشت. برعکس اگر اصحاب فکر و فرهنگِ

رهبران به  و یا قومی ببخشند و در پی توجیه و تقدیس آنها برآیند، در این صورت اعمال ناروای

 . خواهد گشترا موجب  هاها تمام خواهد شد و خصومت میان تودهحساب ملیت

های همکیش و هموطن بگوییم که آنچه از خواهیم به ملیتبر این اساس ما با بیان این حقایق می

مربوط به مزاری و مشتی از پیروان اوست، نه  ،ناانسانی و نامردمی درغرب کابل اتفاق افتاده است

هزاره به خون هیچکس تشنه نیست و با هیچکس پدرکشتگی ندارد. حساب آنها از ما  .لیت هزارهم

 ها جداست.ها و مسعود از تاجیکاز پشتون و گلبدین جداست؛ همانگونه که حساب سیاف
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 ـ ثبت يادگار کوچک بر تونلِ وحشتِ تاريک3

 در را پایی از این حوادث و فجایعردّ ما قاطعانه مصمم هستیم که این اسناد را به تاریخ بسپاریم و

ضعف و پسمانی فرهنگی  ازای که ای غیر از این هم نیست؛ زیرا در جامعه. چارهحک کنیمتاریخ  معبر

و به همین خاطر  ها در آن به شدّت مخدوش استرسانی و انتقال دادهاطالع برد و پروسة رنج می

ممکن است همین کسانی که دست به  ؛شودم داده میبه خورد مرد و معکوس ، وارونهو وقایع حقایق

اند، در تاریخ فردا به حیث اسطوره، سمبل و این همه جنایت علیه مردم و خیانت به کشور زده

اند و نظیر انسانی بودهبی ةروزی ملی و فاجعها که خالق این سیهقهرمان ملی معرفی شوند. همین

اند، فردا اند و مردم را در تنور جنگ قدرت سوزاندهرسانده کشور را تا مرز محو از نقشة جغرافیایی

 اینها را حماسه و شاهکار بنامند و ادعای امتیاز هم بنمایند.

مضافاً بر اینها وقتی که این همه ناانسانی، جنایت، قساوت و تبهکاری در حق یک ملت پابرهنه و 

تاریخ بیادگار نماند و  ةاز اینها در موزپایی عمال شده است، حیف است که ردّدفاع اِسالح و بیبی

اند. در سالیان جنگ گذاشتهچنین تونل وحشتی را پشت سر جداد آنانهای آینده ندانند که انسل

 عمال شده است که اگر ما از پناه ما اِداخلی آنقدر جنایت، تجاوز، ستم و وحشیگری بر مردم بی

ها خجالت بکشیم، حق داریم و جا دارد. اگر از این انسان ةها فرار کنیم و از همآن به کوه یغصه

غیرت باشیم که اندوه وطن و مردم مان بمیریم، بسیار شایسته و رواست. آنوقت چقدر سنگدل و بی

از روایت و بازگو کردن آنچه بر مردم و میهن مان رفته است، ابا ورزیم و بجای آن به ستایش رهبران 

 اند.عامل و خالق این همه تباهی و نکبت و سیه روزی بودهخرد و ناالیقی بپردازیم که بی

 فصل ةچکید

گویی شدیم که موضوع و هدف اصلی در البالی مطالب متنوع، در این فصل چنان دچار پراکنده

آنچه را  ةبرقرار کرده باشیم، چکید مدفون گردید. برای اینکه میان آغاز و پایان این فصل پل ارتباطی

 گردد:وار تقدیم میایم، فهرستبوده شدنبال هکه در این فصل ب

استاد مزاری با تغییر بستر حرکت حزب و جامعه از مذهب و مکتب به سوی ملیّت و قومیت،  ـ7

مؤمن و صالح را از حرکت سیاسی در چوکات مذهب و تعالیم دینی بازداشت و در باتالق  ییک جامعه
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گرایی گرفتار ساخت. این تحول منفی چه پیامدهای تملیّزدة مفکورة کپکقومی و  کور ناسیونالیزم

 بماند. سوء برای حزب و مردم داشته است، فعالً

شیعه و هزاره نامید. او با اتخاذ  ةها و اوباش در جامعاستاد مزاری را باید پدر و احیاگر چپی ـ1

به  ،دتدر زیر چتر حزب وح های سیاسی و فکریورشکسته سیاست درهای باز و جمع کردن این

تجدید حیات را  ی در حال پوسیدنهاحیات دوباره بخشید و مرده در حال احتضار، ها و اوباشِچپی

دولت و لطف استاد  یجات گردید و آنان هر چه دارند از سایهنعمت و قبله عالم این دسته. او ولینمود

 دارند. .م

ها، ارزش ةبندوبار، کلیهای بیبه عناصر چپی و التقاطی و نیرو .و .با سپردن ح .استاد مـ 7

بهای یک خون ، .شکیل حکومت اجهاد مقدس، آرمان ت ی، دستاوردهاا. مقدسات، اصول انقالب

... را به دیار فراموشی سپرد  میلیون شهید وطن، اصل رسمیت یافتن مذهب تشیع در قانون اساسی و

گری دینی، اباحه سکوالر،یاست شبهها، حکومت فدرالی، سی حقوق سیاسی هزارهداعیه و بجای آنها،

  بند و باری اخالقی و ... را در حزب و جامعه شایع ساخت.بی

استاد مزاری با اتخاذ تاکتیک جنگ و تفنگ و در نتیجه، خلق خون و خشونت و دامن زدن به ـ 1

و  هانفاق ملی، تا توانست برای جامعه هزاره دشمن تراشید و خصومت و نفرت بسیاری از ملیّت

ها را علیه این مردم برانگیخت. همزمان با این سیاست مرگبار، آنهمه جنگ و خونریزی با مجموعه

 ، توان رزمی و تسلیحاتی این مردم را به شدت و سرعت به تحلیل برد. در طول سه سال آشنا و بیگانه

از  شان راندر حالی که از منظر بیرونی، هم دیگران را به خون این مردم تشنه کرد و هم دستا

ناشی از انقالب و معنوی  یهاایمان، انگیزه و سرمایه امید، ؛ از لحاظ درونی نیزسالح و امکانات خالی

ها و اوباش ، مورد تطاول و دستبرد مزاری و یارانش قرار گرفت. با جوالن و عصیان چپیجهاد  مردم

 ةگداران و نیروهای کارآمد جامعبندوباری بسیاری از تفندر حزب وحدت و جامعه هزاره، فساد و بی

در میان این  ـ هاروس  یگانه سالح این مردم در مقابل  ـ صر ایمان و معنویتنهزاره را فراگرفت و ع

 رنگ گردید. نیروها کم

استاد مزاری همانگونه که در مقابل انبوهی از دشمنان، دستان این مردم را از سالح تهی کرد، 

خالی کرد. و این بزرگترین ضربه بر جامعه هزاره بود. امیر  ایمانمید و ادرون این مردم را نیز از 
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ها را قتل عام کند؛ ولی نتوانست ایمان این مردم را بگیرد؛ اما استاد % هزاره11عبدالرحمن توانست 

 ... مزاری
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دوستان با دشمنيو  دشمنانبا  دوستي



 

 

 تولد بحران      

ی هاش. با فیر تانک. هـ 7751هفتم ثور سال  روز افغانستان که در یسالهبحران بیست      

آن زده شد؛ عناصر و  ی، جرقهمحمد داوودکودتاچیان خلق و پرچم به سوی کاخ ریاست جمهوری 

  دی تلخ انسانی، مؤثر و دخیل گوناگون در تکوین، تداوم، تعمیق و پیچیدگی این تراژ هایمؤلفه

ی های جهانی، قدرتهااکتورهای اعتقادی، نژادی، لسانی، مذهبی، حزبی، قدرتاند؛ مانند فبوده

 ... ای، پیشینه تاریخی ومنطقه

مان و یکسان در طول مدت بحران، طور همزه فوق ب هایمتغیّرها و مؤلفه ةآشکار است که کلی

وسان بوده است؛ مدت دچار ن اند؛ بلکه دخالت فاکتورها در طی اینآفرین نبودهثیرگذار و نقشأت

اند و برخی دیگر اص، نقش محوری و رول اساسی داشتهها در مقاطع زمانی خآن ای که برخی از بگونه

  ی دیگر. هادر فصل

 ايدئولوژیو  مکتبمتغیّر 

جهاد و بعد از پیروزی جهاد  ةوسی میان دورسها، تفاوت عمده و محدید عوامل و فاکتور ةاز زاوی

   ها به شمار )که در سطح جهانی، عصر مکاتب و تقابل ایدئولوژی ران جهادآید. در دومیبه چشم 

، رول اصلی و نقش اساسی را در تحوالت افغانستان، دین و مکتب به عهده داشت و تقابل آمد(می

 آفرید. می این سناریو را اصلی  و ماجرای ، کشمکشهاایدئولوژی

ی دینی، نظامی روی کار آمد که هاپایبند به سنتمتدین و  % مسلمان و مردمان33ِدر کشوری با 

ا اعتقادات آنان را به مبارزه نه تنها باورهای متضاد و متناقض با معتقدات مردم داشت، بلکه آشکار

خواند. طبیعی بود که چنان مردمی، چنین نظامی را د و دین را آفت و افیون جامعه میطلبیمی

 ن بود که انفجار هولناکی رخ داد.د و هماگرد ورشان شعله تابند و آتش خشمبرن

یک نیروی اشغالگر و ملحد بیگانه با تعرض به  در گرماگرم این رخدادهای داخلی، از دیگر سو،

قلمرو مسلمانان و اشغال یک سرزمین اسالمی به کمک این نظام الحادی آمد که این هم روغنی شد 

 روی آن آتش.
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شان و دستورات دین هان و مؤمن افغانستان بر اساس آموزهدر چنین اوضاع و احوالی، مردم مسلما

ستان نبه جهاد مقدس علیه ملحدان داخلی و مهاجمان خارجی دست زدند. بدین ترتیب، بحران افغا

 .با تقابل میان دو مسلک و مکتب آغاز گشت و به مدت نه سال روی همین محور تداوم یافت

و  هاآفرین، توانست کلیه تنشبخش و وحدتانسجامغانستان به عنوان یک عامل جهاد مردم اف

نحله و قبیله، زیر بیرق جنگ  ی قبیلوی، مذهبی و گروهی را مهار سازد و مردم را از هرهاحساسیت

      میهن و دفع تجاوز خارجی  صرف دفاع از دین و هاو توانمندی هامقدس جمع کند. تمام انرژی

توان گفت چنین در زاویه خزیده بود.می ی قومی و فرهنگیهاحسابگشت و مسایل دیگر و خردهمی

 سابقه بوده است. در تاریخ افغانستان بی عاطفی همدلیو  ملی همبستگی

و دین، ایمان و الحاد  جهاد، جبهه کفر ةگیریم که در دور، چنین نتیجه  میبر بنیاد آنچه گفته شد

 و رویدادهای کشور ب، نقش محوری در تحوالتروی هم قرار گرفته بود و فاکتور دین و مکت در رو

 داشت.

 تبارگرايیو  ملیّتمتغیّر 

در سطح  )که با پایان عصر مکاتب با پیروزی نسبی جهاد و دفع خطر دشمن مقتدر خارجی    

که زیر خاکستر جهاد پنهان بود،  و تباری ی قومیهاو تنش ها، آتش حساسیتجهانی همزمان گشت(

کهن و دیرپای قومی، مذهبی  ی مطالبات، منازعات و مناقشاتی پرغصهقصه  و آرام آرام جان گرفت

ی ها. جهاد و آرمان مشترک دینی و میهنی، مرهمی بود بر زخمو زبانی در افغانستان از سر گرفته شد

ی ها، آن زخمبخشالتیام رنگ شدن این عنصرکم افغانستان؛ با ی کثیر االقوامهجامع کهن و ناسور

بعد از پیروزی نهایی جهاد  توان گفت در این مرحله و مخصوصاًمی .بار دیگر تازه شدند چرکین

 )سقوط نجیب( بیشترین رول را در حوادث و تحوالت افغانستان، فاکتور نژادی و قومی داشته است.

مجاهدین، احساسات  ةدولت و چه در جبه ةیروهای اشغالگر بیگانه چه در جبهپس از خروج ن

ی و ی مکتبی گردید. حتی آنان که در شعار و گفتار برای وحدت ملهاجایگزین گرایش باریقومی و ت

لکرد آنها به خواندند، اگر عممی ب رای دین و مذهکردند و یا روضهتفاهم همگانی، حلقوم پاره می

گر داد. ای قومی تشکیل میهای عمل و سیاست آنها را انگیزهشد باز جوهرهدقت کالبد شکافی می

 زد.را رقم می هادینی داشت، درعمل مصالح قومی بود که موضع گیری گاه رنگ مذهبی و هاشعار
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 ی دولت:الف( در جبهه

پاشی آن هم باعث فرو حکومت نجیب و ةهم طول عمر سه ساله و غیر منتظر دولت، ةدر جبه

رامت. و از ارتش نه ک نه معجزه داشت و نجیب اهللقومی گردید. دکتر  هایها و تنشکششهمین 

تر نبود. آنچه داشت، مهارت، تردستی و و پهلوان ترزبردستهم  و ابرقدرت هیبتناک شوروی سرخ

یث حه شناخت دقیق از اوضاع زمانه و رقبا بود. او با ذکاوت و مهارت توانسته بود تا حدودی خود را ب

اید. حقیقت این است که نم پرست و فاقد تعصب طائفوی در میان مردم معرفیملی و میهن ةیک چهر

در جامعه عرض  محور وحدت ملیعنوان یک ه توانست بمنفی و منفور نجیب نبود او می ةاگر پیشین

 اندام کند. 

ی هانجیب بر نیفتاد، ملیت ةاز چهر ریا و تزویر ریبنده او بود که تا نقاببخاطر همین ظاهر ف

حکومت  ةمترقبیی، ستون فقرات مقاومت غیرسو او گردیدند. از یمحروم باعث تداوم حیات سه ساله

داد که اکثریت آنها از اقوام محروم کشور ی ملیشه تشکیل میهاقوت نجیب را در برابر مجاهدین،

بودند. از سوی دیگر آنچه باعث تخفیف بار جنگ از دوش حکومت و اردوی نجیب گردید، تعلل و 

گشت به یم بود. و دلیل این امر هم بر میرژ در سرنگونی آن تاجیک و هزارهعدم جدیت مجاهدین 

در ساختار حکومت موقت پیشاور. آنها بر این باور بودند که برداشتن  هاعدم رعایت حقوق این ملیت

 نجیب و آوردن حکومت پیشاور به منزله از زیر باران برخاستن و زیر ناوان نشستن است.

 زاده سرانجام گرگ شود!گرگ

اواخر دوران حکومتش، نجیب هم ی معتدل و فریبنده، سرانجام در هاین ژستچن یهاما با هم    

گرایی و تمایالت فاشیستی، چیزی از تبارعریان ساخت و نشان داد که در واقعی خود را  ةچهر

  711دیگران کم ندارد که هیچ، یک سر و گردن باالتر هم هست. او در این موقع با یک چرخش 

ها برآمد. و این پالن را در دو خط موازی و د تداوم انحصار قبیلوی پشتونای و ماهرانه در صددرجه

 جدا از هم روی دست گرفت؛ خط پیدا و آشکار، خط پنهان و نهان.

 و ارتباطات نهان مساعی پنهان

بر سر  .رهبر حزب اگلبدین حکمتیار ، او به طرز سرّی و مخفیانه با )خط پنهان( در مسیر دوم    

و خروارها لعن و  دادیشترین شعارها را علیه او سر میبه توافق رسید؛ کسی که نجیب بانتقال قدرت 

در زاهدان ایران، حکمتیار آشکارا  .رین نشست کمیته اجرایی حزب اکرد. در آخنفرین نثارش می
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    اعتراف نمود که او با نجیب بر سر انتقال آرام قدرت به توافق رسیده بود و این اظهارات در 

 ی ایران )از جمله روزنامه جمهوری اسالمی( هم درج گردید.هازنامهرو

در صحبت با محصلین پوهنتون ننگرهار نیز حکمتیار پرده از ارتباطات مخفیانه خود با نجیب 

 برداشت و چنین گفت: 

آمدند، حتی قبل ها یکی بعد دیگری میی بسیار رسید. هیأتهاپیغام از طرف نجیب برای من »

فای نجیب، صرف پنج روز قبل، هیات آخری با مکتوب رسمی آمد و برای من پیشنهاد از استع

کرد که حل مسأله افغانستان صرف اینست که ما و حزب اسالمی با هم آشتی کنیم، یک اداره 

کنم، در حکومت هر حیث برادر بزرگ در حکومت قبول میوجود آوریم. شما را به ه ائتالفی ب

 7.«تخاب کنید ولی از ما چشم پوشیدن صحیح نیستخواهید انپستی را می

، یک نوار حکمتیارو  نجیبدار مذاکرات مخفیانه و تبادل پیام میان شود که در گیروگفته می

ویدیویی نجیب که برای رهبر حزب اسالمی و برادر کالن خود فرستاده بود، در اطراف کابل بدست 

برای اخوی مجاهدش، هشدار و اندرز داده بود که اگر نیروهای شورای نظار افتاد. در آن نوار نجیب 

 در افغانستان خواهد بود. هاآنها دیر بجنبند، او )یعنی نجیب( آخرین حاکم پشتون

 :مساعی عريان و آغاز پاکسازی

 رئیس پیشین خاد یو مخفیانه ی ماهرانههاپرده و شطرنج بازیی پشتهااینها همه، حرکت     

نه و در خط پیدا و آشکار نیز نجیب اقدام به روی کار آوردن هم نژادان خود و بود. اما در روی صح

ی محکوم در حکومت و قوای مسلح نمود. و این پالن را از شمال آغاز هامحدود ساختن جایگاه اقلیت

بود. یک تیم از  تبارانترکو  های مربوط به فارسی زبانهاکرد که آن روزها جوالنگاه قوت

وزیر  طنجاروجمهور با مشوره و صالحدید اسلم ی متعصب و تندرو از حواریون رئیس هاپشتونیست

وزیر داخله )هر دو پشتون( دستچین و به شمال اعزام شدند تا کار تصفیه و  پکتیندفاع و راز محمد 

 به انجام رسانند.  لپاکسازی را در والیات شما

 تندروو یک پشتون  (کثجمعه اژنرال در کانون و مرکز این پالن، یک پشتون متعصب هراتی )

( قرار داشتند که اولی به حیث قوماندان عمومی گروپ منوکی منگلژنرال  دیگر از پکتیا )دگر

                                                                 
د جگری »، به نقل از 511، ص 1( اردو و سیاست در سه دهه اخیر افغانستان، ستر جنرال محمد نبی عظیمی، ج 7

 مطبعه حزب اسالمی، پیشاور، صحبت حکمتیار با محصلین پوهنتون ننگرهار.« عوامل او حل الری
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عنوان رئیس عمومی امور سیاسی قوای مسلح در شمال انتخاب شدند. ه اپراتیفی شمال و دومی ب

 تشکیل هااز این عناصر و چهره ـ ندبود هاکه همه از پشتو زبان ـ دیگر اعضای این تیم تصفیه گر

بحیث  ستار بشرملمزار شریف، دگروال  71به سمت قوماندان فرقه  خدارسول بیگردید: ژنرال می

حزب  ةشدتسلیم قوماندان  گل خانولتی بلخ، رئیس امنیت د تاج محمدقوماندان گارنیزیون حیرتان، 

و ژنرال هالل الدین ، ژنرال نظیمیژنرال جمعه در مقابل، ژنرال مؤمن،  . ... و عمر معلماسالمی، 

 ةبه مرکز فراخوانده شدند. به گفت از وظایف شان برکنار وـ  زبان بودندکه همگی فارسی ـ احمدیار

 قهار عاصی: 

روی سینه هر تن »لجاجت نجیب در مورد ماندن اچک در آن مناطق بحدی بود که گفته بود »

    ورزیده خودش بود بخاطر  هایژنرالاز  را که« گیبی»و حتی « می نشانم ازبک یک اچک

 7 .«بودن به تقرری فرماندهی کل قوای آنجا تحمل نداشتازبک

 های جديدگیری ائتالفتمرّد نیروهای شمال و شکل

ترین دسته گلی بود که نجیب در زندگی سیاسی خود به آب داد. این اما اعزام این تیم، بزرگ    

ا برای نیروهای شمال به صدا در آورد. آنان دریافتند که گرگ زاده سرانجام تغییرات زنگ خطر ر

مکارانه  ةاست، منتهی با چهر شم و امینها همان عبدالرحمن، داوود، نجیب گرگ شود و دانستند که

 ـ نیروهای ژنرال دوستم، ژنرال نادری و ژنرال مؤمن ـ ی شمالهاو در لباس میش. این بود که ملیشه

ی هاو ائتالف هاوداع کردند و مزار شریف را در کنترل گرفتند. از همینجا بود که صف آرایی با نجیب

مجاهدین، شکل گرفت  ةدولت و چه در جبه ةچه در جبهـ  ی قومیهاگرایش اغلب بر اساسـ  جدید

 و شمارش معکوس برای سقوط نجیب آغاز شد. 

ه اسالمی را ب ـ ن آن سامان، جنبش ملیزبارشی شمال همدست با مجاهدین فارسیی شوهاژنرال

تر، ائتالف جبل السراج با اشتراک جنبش شمال، حزب آوردند. سپس در یک همسویی گستردهوجود 

سوی پایتخت آغاز شد. از دیگر سو، حکمتیار نیز ه وحدت و شورای نظار بوجود آمد و حرکت ب

 ب به سوی کابل سوق داد.سراسیمه از پیشاور عازم لوگر گردید و نیروهایش را از جنو

                                                                 
 .71یک پایان، قهار عاصی، ص  ( آغاز 7
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 های جديد در پايتختها و ائتالفيارگیری

ی جدید شکل گرفت که بیشتر انگیزه و چاشنی قومی و لسانی هاهمزمان در کابل نیز یارگیری

مزدک  ستیز، فرید احمدلوی در دالورارنیزیون کابل، آصف قوماندان گ عظیمیداشت. ژنرال نبی 

معاون محتاط  عضور بیوروی سیاسی حزب وطن، عبدالحمید یانیکاومعاون حزب وطن، نجم الدین 

 ی متمرّد شمال، داخلهاو ژنرال شورای نظار.. با . و وزیر امور خارجه الوکیل، عبد رئیس جمهور

 صاحب را به آنها تحویل دهند. بی کردند که تاج و تختمعامله و ارتباط شدند و تالش می

« ببرک کارمل»فکری این مجموعه، سیاستمدار کارکشته  ی سیاسی ورسد سرسلسلهبه نظر می

تباران گرفت و هم قدرت را به همانتقام می «نجیب اهلل»نشناسش و نمک ندبود که هم از شاگرد ر

داد به این امید که حداقل برخی از مریدان او مانند مؤمن، دوستم، دالور و میانتقال « هاتاجیک»خود 

 م جدید باقی بمانند.عظیمی، در حلقة قدرت نظا

از جانب دیگر ژنرال رفیع معاون رئیس جمهور، اسلم وطنجار وزیر دفاع، راز محمد پکتین وزیر 

زبانان، ارتباطات خود را با حزب  پیام، منوکی منگل و دیگر پشتوداخله، سلیمان الیق، اسد اهلل

یا غیر مستقیم رئیس رسد این مجموعه تحت هدایت مستقیم به نظر می اسالمی مستحکم کردند.

  جمهور )داکتر نجیب اهلل( قرار داشتند.

رش در این وزیر خدمات امنیت دولتی )خاد( که گویا شیعه و قزلباش بود و س یعقوبیغالم فاروق 

خواند و رفقا ذانش نماز نمیاه که دیگر کسی به نجیب بیچار 7کاله مانده بود، خودکشی کرد.میان بی

کردند، بناچار فیلش یاد هندوستان کرد و خطابش می بچة اختریا یب گاو نج« رفیق نجیب»جای ه ب

 رهسپار دیار گاوپرستان شد تا به مقام خدایی رسد.

 ی گريز از مرکز و فروپاشی پرشتابمسابقه

زبانان به دور گارنیزیون کابل حلقه زدند و پشتو زبانان وزارت داخله را قرارگاه جدید خود فارسی

های ژنرال بابه جان تاجیک با هیلکوپتر از نظّار را زیر نام نیرو یی شوراهاآنها قوت انتخاب کردند.

سپردند. اینها هم نیروهای حزب اسالمی را کردند و مراکز حکومتی را به آنان میمی ارد کابلپروان و

 راکز حکومتی را به آنها تحویلی جبار قهرمان پشتون، داخل کابل ساخته، مهاتحت پوشش قوت

                                                                 
 ( بنابر برخی شایعات غالم فاروق یعقوبی، توسط برادر فرید احمد مزدک به قتل رسید. 7
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ند. ژنرال صنعت اهلل قوماندان هوایی بگرام، شورای نظار را به میدان هوایی راه داد و ژنرال ددامی

 را. .و اتحاد ا .، حزب اخالق

چنین  ... مسعود به پروان و دیدار بابرای  عبدالوکیلدر لوگر به مالقات حکمتیاررفت و رفیع  ژنرال

آن هر کدام بسوی  ةدهندو پاشید و عناصر تشکیلل باوری فرشتاب غیر قاب شد که حکومت نجیب با

 هم نژادان خود شتافتند.

حکومت و اردوگاه خلق، چگونه پس از  ةاشاره رفت معلوم گردید که در جبهاز آنچه تا اینجا 

ی مکتبی گردید. آنانی که از های قومی آرام آرام جانشین گرایشهاو کشش ها، گرایشهاخروج روس

، زیر یک پرچم جمع شده بودند، سرانجام هر کدام به راه خود متکلم به هر زبانیو  هر دین و تباری

 خود قرار گرفتند. ومیتق یرفتند و در جبهه

 ی مجاهدين:ب( در جبهه

تر آفتابی  اوالً ـ جای مکتبه ب قومیتجانشینی فاکتور  ـ اما در اردوی مجاهدین نیز این موضوع

در توضیحات باال، اشارات و تنبهاتی به این  خن داشته باشد؛ ثانیاًح و سیاز آن است که نیازی به توض

 مطلب رفت.

تا چه میزان در  قومی و تباریختن این نکته بود که فاکتور فوق آشکار سا ةمنظور از ذکر مقدم

 گذاریأثیرت یهبوده است. حال ببینیم با هم و تعیین کننده نقشصاحب ت پس از دوره جهاد،تحوال

ی محروم با این پدیده چگونه برخورد کردند و از فرصت طالیی پس از ها، رهبران ملیتدهیادش عامل

پیروزی چگونه بهره گرفتند؟ از آنجا که هدف اصلی ما در این فصل بررسی همین موضوع است، 

 دوانی نمائیم:اگزیریم در این رابطه بیشتر خامهن

 کشور مناسبات اقوامنوين در  یمعادله 

 یو زندگی در سایه گیریقدرت و تصمیمسال محرومیت، انزوای کمر شکن، دوری از  151پس از 

ی هامن انقالب و جهاد پیروزمند، سرفصل نوینی در روابط میان مجموعه، سرانجام به یُاستبداد

کلی ه میان اقوام این سرزمین ب کالسیک د آمد که با مناسبات سنتی وانسانی ساکن کشور پدی

ایادی  وجود شان را از ی محروم، سهم فعال در آغاز انقالب گرفتند و مناطقهایتمتفاوت بود. مل
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دوش ه آفرین جهاد را بنیز غیرتمندانه، درفش عزت . در طول سالیان جهادنمودندپاک  خلق رژیم

 پرافتخار آنها گردید.ة بخش کارناموزی نهایی و فتح الفتوح نیز زینتکشیدند. عالوه بر اینها، پیر

    دهنده و توانست خود را نیروی نجاتن اساس، در صبحدم پیروزی، هیچ قومیتی نمیبرای

بخش کشور و در نتیجه، صاحب اختیار و مالک الرقاب آن تصور کند و دیگران را سیاهی لشکر آزادی

ی اقوام و احزاب به طور مساوی و موازی در دفع یا نیروی درجه سوم و چهارم به شمار آورد. همه

و طبعاً همة اقوام خُرد و بزرگ  وز خارجی و استرداد استقالل و آزادی وطن، نقش و سهم داشتندتجا

ریزی سامان سیاسی و نظم اجتماعی جدید، هر کدام به تناسب وزن و کشور امیدوار بودند که در پی

 حجم سیاسی، اجتماعی و نظامی شان، سهیم و شریک باشند.

 خواهیو حق طلبیهای برابریابزارها و اهرم

ی محروم با اعتماد به این دستاوردهای چهارده ساله و نیز با اتکاء به ها، ملیتجهاد پس از پیروزی

 یهند، خواستار احقاق حقوق تضییع شدچهار برگ برنده و اهرم فشار دیگری که در اختیار داشت

های وسیع پایه کانیزمی با م آنان به شان در ساختار سیاسی کشور بودند. خورشان و احراز جایگاه در

  ها و امکانات در پرتو آن عملی گردد، ، ثروت، فرصتی قدرتتوزیع و تکثیر عادالنه اجتماعی که

 های زیر را در اختیار داشتند:اندیشدند و برای تحقق این آرمان ملی و انسانی، ابزارها و اهرممی

 :نیروهای رزمی آبديده ـ1 

آشنا که اینک هفت خوان مبارزه و پیکار را پشت سر گذاشته و دیو منیروهای مسلح آبدیده و رز

هفت سر روس را کشته بودند. اینان که یوغ کمونیزم را با چنان قدرت و هیبت، با غیرت و مردانگی 

خم  طلبی طائفویتباری و عظمت نبودند گردن زیر یوغ فاشیزمدور انداخته بودند، هرگز حاضر ه ب

 سایه سرنیزه بازگردند. کنند و به زندگی در

 برخورداری از تسلیحات و امکانات: ـ7 

   ستم پس از پیروزی، مسلح شده بودند. عالوه بر و انقالب و جهاد مقدس، اقوام تحتدر پرت

یب نیز ی اردوی رژیم نجهاخانهدست آورده بودند، وارث زرّاده ی که در طول سالیان جهاد بهاسالح

به اهتزاز  هاشان باید به نوک همین برچهدانستند که پرچم عزت و کرامتمی شده بودند. آنان نیک 

 هاطلب به سادگی حاضر به پذیرش واقعیتخواه و عظمتدانستند که قوم تمامتمی درآید و نیز نیک
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نیست و اگر آنان خلع سالح شوند دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که تاریخ سیاه گذشته تکرار 

 نشود.

 :هاهی تودهخودآگا ـ3 

 های مردم است. انقالب نه تنها حاکمیتهایکی از پیامدهای انقالب و مبارزه، آگاهی و بیداری توده

تکانی روح و افکار جامعه نیز هست. هم طوفان نوح است و کند؛ بلکه خانهرا زیرو رو می هاو حکومت

اساس دستخوش تحول می گردد.  از هاکن، بنیان اندیشهان روح. در پرتو این طوفان بنیانهم طوف

رود. این پیام و پیامد، الزمة هر انقالب و خیزش یکسره از میان می هاو خمودی ها، رخوتهاغفلت

 است. 

ی تحت ستم و ها، در انقالب و جهاد افغانستان نیز تودهتاریخی و اجتماعی بر اساس این سنت

دیگر زیر بار ر سیاسی دست یافته بودند که ی محروم و محکوم به آن حد از آگاهی و شعوهامجموعه

ست نروند. و نیز به آن میزان از جرأت و جسارت د مناسبات ناعادالنه اجتماعیو  تباری نابرابری

شان را فریاد کنند و حقوق اجتماعی شان را مطالبه نمایند و هیچ بیمی یازیده بودند که فریاد انسانی

گریخت، اینک اش میقبالً با دیدن عسکر، رنگ از چهرهاجیک که به دل راه ندهند. آن مرد هزاره یا ت

آمد و مرگ و شکست افسانه. پرواضح است مردمی که هم انک و توپ به نظرش اسباب بازی میت

پذیرند و چنین مردمی حق ، دیگر زنجیر اسارت نژادی را نمیبیدار و آگاهند و هم گستاخ و نترس

 کشند.یشان را از حلقوم شیر هم بیرون م

 : (حاکمیتماشین سرکوب ) از میان رفتن ـ4

وم ی محرهانمود، ملیتمی رانیدر افغانستان ستم های استبدادینظام در طول سالیان گذشته که

     شان را فریاد خواهی و فریاد انسانیعدالت  شکافتند و صدای گاه گاه سینه سیاه سکوت را می

با شدت و خشونت  هاخواه و انحصار طلب، این حرکتتمامت تگاهدساما به دلیل حاکمیت کردند؛ می

 شد. مانند قیام مردم هزاره در عصر عبدالرحمن، قیام مردم هزاره در دوران استبدادسرکوب می

، خیزش سقازاده، قیام مردم تاجیک به رهبری حبیب اهلل گاوسوارشم خان به رهبری ابراهیم خان ها

 . ... در دوران جمهوری قالبی داوود و، شورش پنجشیر کلکانیمجید 

ی دیگر در میان نبود. حاکمیت اما در دوران طالیی پس از پیروزی جهاد، چنین غول وحشتناک

 مانندبی بند قبلی از هم پاشیده بود و حاکمیت جدید هنوز پا نگرفته بود. بنابراین در این فرصتنیم
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های ی، بردگی و غصب سرزمین توسط حکومتنژاد ةکشی، تصفیعام، نسلوحشت از قتل ،تاریخی

تکفیر و  ةان نبود. حربدیگر وجود نداشت. دیو هفت سری به نام ترس از حکومت در می طائفوی

افتاد. همه از لحاظ دیگر کارگر نمی ،دلیل آگاهی مردم محدورالدم بودن توسط علمای درباری نیز به

 حاکمیت را در انحصار نداشتند.دسترسی به قدرت و حاکمیت یکسان بودند و هیچ یک 

 چوپانی هایطاليی و سیاست هایفرصت

دست ه سال آرزو و انتظار ب 151نظیر که پس از حال با توجه به این فرصت طالیی، تاریخی و بی

کردند؟ آیا ارج و  برداریاز این موقعیت کمیاب چگونه بهره محروممد، باید دید که رهبران اقوام آ

 استفاده کردند یا نه؟ نابرابرین به سود شکستن زنجیر در را شناختند و از آارزش این فرصت نا

ه ممکن را از این موقعیت ب دةترین استفاترین و نامطلوبددر پاسخ به این پرسش باید گفت: ب

قوم  ای که از آن بدتر دیگر قابل تصور نبود. ابتدا چنان عمل کردند که حساسیتعمل آوردند؛ بگونه

قلع و قمع همدیگر وار به ی تحریک نمودند؛ بعد چنان دیوانهرا حساب (هاپشتون) هخواتمامت

که گویی دشمنان دیرین و خونی همدیگر هستند. این اجمال مطلب؛ برای بررسی تفصیلی  پرداختند

 آن باید کمی به گذشته بازگردیم:

 نخستین عرض اندام     

ی محروم بود و با این تحول، هاملیت ةام عمددر واقع نخستین عرض اند یفمزار شرسقوط      

قرار گرفت. از دیگر سو این رویداد چنان به  هااین ملیت ةطور کامل در سیطره صفحات شمال کشور ب

قدرت باقی ماند و نه برای  دادن ، فرصت تحویلنجیب روند حوادث شتاب بخشید که نه برای

دث در بود که حوا هاباش به پشتونانگ بیدارفتن قدرت. این نخستین بمجال در دست گر حکمتیار

 کند. بستر دلخواه آنها حرکت نمی

 گام دوم و مهم     

آن را حزب  یمجموعهشمال شکل گرفت که زیر اسالمیـ  جنبش ملیپس از این رخداد،      

 ةدادند. نقطی متمرّد از دولت نجیب تشکیل میهاملیشه دت، جمعیت اسالمی، حرکت اسالمی ووح

  وصل همه آنها، محرومیت و درد مشترک تاریخی بود. این دومین هشدار به  ةاشتراک و حلق

شیعه و سنی، دست به  بود که اقوام محروم از کمونیست و مسلمان، جهادی و ملیشه، هاپشتون
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پایان  ةنقط هاو اختالف هاتفاوت ةشان بر هماحیای هویتاند و برای احقاق حقوق و گردن هم شده

 اند.اشتهگذ

 گام بلند و ماندگار     

و تدوین پالن برای تصرف کابل بود. درآن  جبل السراجسومین اقدام از این دست، اجالس      

به  «جهادی شورای»و جنبش شمال برگزار گردید اجالس که با اشتراک شورای نظّار، حزب وحدت 

د. ریاست آن شورا به جمعیت، منظور هماهنگی امور و بدست گرفتن قدرت در کابل تشکیل گردی

 شمال رسید. دهی نظامی به جنبشو فرمان معاونت به حزب وحدت

. و چنین آمدبه شمار میی محروم هاترین ائتالف و همسویی میان ملیت، آشکارگفتهپیش اقدام 

بود که حکمتیار بعنوان سرخیل پشتونیزم در آن زمان، با شتاب و سراسیمه خود را از پیشاور به 

حوالی کابل رساند و نیروهایش را درمقیاس گسترده در اطراف کابل بسیج نمود؛ تا جایی که مدتی 

هزار نیرو در اطراف کابل دارد، در حالی که  11حکمتیار »بعد رئیس استخبارات پاکستان گفته بود: 

 .«هزار نیرو در کابل ندارد 15مسعود بیش از 

  گام راهبردی و سبقت از رقبا     

ی هاای را با مقامگستردهی هانظامی، تماس و تدابیر جنگی همزمان با این آرایشحکمتیار      

گرا پشتون  ، عناصر هاو تالش هاپشتون در داخل حکومت نجیب نیز برقرار نمود. در اثر همین تماس

رفیع  ، ژنرال محمد، اسلم وطنجار وزیر دفاعدر حکومت نجیب مانند راز محمد پکتین وزیر داخله

را که در اختیار داشتند  ایهای نظامیو سایت رین، مراکز حکومتییو سا معاون نظامی رئیس جمهور

 به حزب اسالمی تسلیم نمودند.

خاطر حضور ه رغم این همه تالش و تکاپو، با همت و سرعت عمل ائتالف اقوام محروم و نیز بعلی

و باز  افتادهم چنان از قافله حوادث عقب  رنیروهای ژنرال دوستم در اکثر مراکز حکومتی، حکمتیا

و پاکستان که امیدوار  هاخالف انتظار احزاب پیشاورنشین، پشتون. کامالً برماندکالهش پس معرکه 

نشین سقوط کند، چنین نشد و پایتخت به دست دست نیروهای جنوب و احزاب پیشاوره بودند کابل ب

حیثیتی را هم به  ةترین ضربسنگین ( افتاد. این تحول،کو ازب تاجیک، هزارهنیروهای اقوام محروم )

این تحول  طرف دیگر. از ها یعنی پاکستانوارد ساخت و هم به حامی سنتی و تاریخی آن هاپشتون

 ی محروم سنگین نمود.هاخجسته، کفه ترازو را بسیار به نفع ملیت
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 حماقت تاريخی و سیاست چوپانی    

رفت. الحق و االنصاف رهبران اقوام محروم تا اینجا آل و مطلوب پیشتا اینجا کارها بسیار ایده

شایسته و بایسته هستند. اما زمانی  ماهرانه و هوشمندانه عمل کردند و از این لحاظ شایستة تقدیرِ

را  هاو همسویی هاآن تالش ةکه ثمر ه بودآن فرا رسید که پیروزمندانه وارد کابل شدند و زمانِ

د بیاورند و وجوه اجتماعی ب مناسبات عادالنة مبتنی بر عدالت سیاسی و اینیزم ملیبچینند و مکا

 هارا برای همیشه مدفون سازند؛ چنان ابلهانه و احمقانه عمل کردند که از چوپان فاشیزم استبداد و 

 رفت. هم انتظار نمی

فراموشی سپرده  ةبوتی گذشته یکجا به هاتعهدات و پیمان ة، همبر حکومت نجیب بعد از پیروزی

ای که در گردید. رقیب نیرومند و زخم خورده ها محواز خاطره شد. درد و محرومیت مشترک تاریخی

و شهر، فالن چوک  ةای میراث و نزاع بر سر فالن منطقکمین بود از یادها رفت. جنگ قدرت، دعو

ام محروم، رسالت انسانی و آمیز و خصمانه آغار شد که گویی سران اقووزارت و معاونت، چنان جنون

ای جز کشتن همدیگر و انهدام کشور برای خود قایل نیستند. دست تفاهم و مؤدتی را که به تاریخی

مار است که بلکه سر  ؛دور انداختند که سبحان اهلل! این دست دوست نیسته هم داده بودند، یکباره ب

راق، تازه به هم رسیده بودند و پشت و پهلوی رنج ف هاایم. برادرانی که پس از سالما در پنجه گرفته

کمین هم نشستند و با خنجز شان هنوز زخم تازیانه و زنجیر داشت، ناگهان دشنه به دست در 

 آلود، قلب همدیگر را نشانه رفتند.زهر

 موّدتو  تفاهمبه جای  خشونتو  خون     

و حزب وحدت با خشونت و  تحاصل شورای نظار جمعیی بیهادار و بزکشیی دامنههاجنگ     

ثل یک قوم محروم نظامی که هر کدام ممّ ـ قساوت تمام آغاز شد. بدین ترتیب دو تشکل سیاسی

در روی هم قرار ی ترقی را تا اینجا پیموده بودند، رو هابودند و در پرتو ائتالف و همسویی، پله

     ر ساخت که هیچ چشمی تیره و تاچنان فضا را  هابارها و چکاچک شمشیرگرفتند. غرّش آتش

توانست درد تاریخی و هم پیمانی نمی تاریخی را ببیند و هیچ گلوییتوانست آرمان مشترک نمی

ای را که در جنوب دهان گشوده و در کمین فرصت خوردها فریاد کند و یا خطر اژدهای زخمگذشته ر

اشتراکات و قطح و سخن از شد دردآشنایی یافت میشود. اگر هم چشم بینا و دل  یادآوربود، 

 گردید.جاسوس طرف مقابل تلقی و معرفی میبه عنوان خائن و  آورد، فوراًمی خصومت به میان 
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کفان و ارباب فکر و تبلیغات دو طرف نیز به جان هم افتادند و هدوشان، قلم بهبعالوه بر تفنگ

پاشیدن بذر نفاق و خصومت، ینان در گیری اسهم .کردندخروارها اتهام، ناسزا و ناروا نثار همدیگر 

با تخریب فرهنگی و جنگ روانی، یک  ترین کاری بود که صورت گرفت؛ زیراترین و زشتخطرناک

 آید.دار در میصورت تقابل آرمانی و ریشهه ب ،نظامیکور برخورد 

 دوستی با دشمنان 

چگونه دو  قوام محروما اندیشکوتهاز آنچه تا بدینجا گفته آمدیم روشن گردید که رهبران 

و  ناپذیر قرار دادند. وقتی دو برادرزنجیر را در تقابل خشن و آشتیانسانی همدرد و هم ةمجموع

 ریف، دنبال متحد و یا متحدانی هر کدام برای غلبه بر ح در مقابل هم قرار گرفتند، طبعاً همسنگر

ی جنگ زبانه هاد. هنگامی که شعلهشوای بیگانگان در حریم آنها باز میگردد و از این طریق پمی

ها را به دنبال دارد. بلعد و ضعف و فترت آنی طرفین مخاصمه را میهاو توانایی هاکشید، انرژی

ی هاطبیعی ضعف و ناتوانی، دراز کردن دست تکدی و نیاز بسوی دیگران )اعم از قدرت ةنتیج

 .کردن متحدان داخلی و خارجی است خارجی و داخلی( و جستجو

 دشمنِ دشمن، دوست است

را تنگ در سیاف  .اتحاد ا، بود که آقای مسعود ایساختهاساس چنین تنگنا و ضرورت خودبر     

پیمان گردید. از آنسو آقای مزاری نیز دست دوستی و آغوش گرفت و با رقیب حزب وحدت هم

 آقای مسعود دراز نمود. ةرقیب دیرین ،یارحکمتهمکاری به سوی 

اقوام محروم را  ةار قبیلوی و احقاق حقوق تضییع شدشکستن انحص ةاعیکسانی که د بدین ترتیب

بار شرکت جستند. متحدان گیر و ذلتنفس ةدر یک مسابق داشتند، برای تقرب به ارباب انحصار

 جای دوستان تکیه زد.ه دیروز به دشمنان امروز مبدل گشت و دشمنان دیروز ب

 ةدیدند، دستان درازشدنمی را در خواب همدن چنین وضعیتی آمطلب که پیشی انحصارهاگروه

ی اطرف کابل آواره و هاو بیابان هاهر دو طرف را به گرمی فشردند. حکمتیار که تا آن زمان در کوه

کننده و از انزوا و حاشیه نشینی تحقیر پا نهاد هاسرگردان بود، کم کم به داخل شهر و میان آدم

متن و محور تحوالت قرار گرفت و از جانب دیگر نقش عمده در تشدید تنش  بیرون آمد. از سویی در

 میان اقوام محروم بازی کرد.
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بود که با هر دو هم  جنبش شمالدوستی با دشمنان و دشمنی با دوستان، تنها  ةدر این مسابق

کرد و با اند و از اشتراک در جنگ پرهیز میمتحد باقی م ـ حزب وحدت و شورای نظارـ  پیمان سابق

ی مزاری و حکمتیار، جنبش هاهر دو طرف مناسبات حسنه داشت. ولی پس از مدتی بر اثر وسوسه

رحمانه گردید. با این اقدام پیمان وارد جنگ خشن و بیت محروم و همشمال هم علیه یک ملیّ

ا با دشمنان و دشمنی بدوستی  ةهای محروم از هم گسست و پروژتآخرین حلقه وصل میان ملیّ

 ل گردید.میدوستان تک

 آرزوهای گمشده در غبار رقابت و خصومت

گذشت، صرف یک نوع رقابت و  مسعودو  مزاری، آنچه میان آقای گفتهپیش ةپس از تکمیل پروژ     

. این دو رهبر گردیدکلی مطرود اعالم ه دوراندیشی ب لجاجت کور و احمقانه بود. دیگر تعقل، تفکر و

تر از کی مانند روحیه لجاجت و رقابت برخوردار بودند و هیچکدام کسی را باالی مشترهاکه از ویژگی

یمان و همدرد را بسوی پجت و خصومت پرداختند و دو قوم هموار به لجاخود قبول نداشتند، دیوانه

 کشی هدایت نمودند.مسلخ برادر

 !مسعود؛ اول پیاله و بدمستی     

بدیل انگذار اردوی اسالمی و قهرمان بیفاتح جهاد، بنی ساالراحمد شاه مسعود خود را سپه     

 هانامیده بودند و فرانسوی« احمد شاه مسعود افسانوی»او را  هادانست. انگلیسیمیمبارزه با شوروی 

 فتح الفتوح سردارعنوان فاتح کابل و ه او با ذکاوت و مهارت توانسته بود خود را ب«. شیر پنجشیر»

ندازد. بر مبنای چنین باوری که برای او ایجاد شده بود، او کابل را متعلق به خود هم جا ا )سقوط کابل(

 دانست و چشم دیدن قدرت دیگری را در آنجا نداشت. نفوذ خود میو حوزه 

به شمول  کرد خود را فاتح کابل جلوه دهد، غرب کابلرف دیگر در حالی که مسعود سعی میاز ط

زب وحدت و نیروهای شیعی قرار داشت. این سیطره خود به در کنترل ح یکصد نقطة حساس شهر

است، پس چرا غرب کابل در  بوده کرد که اگر مسعود فاتح کابلود این سئوال را در اذهان خلق میخ

اند. چنین بود سهم بودهنیز در فتح این دژ صاحب یکسانی دیگر اختیار حزب وحدت قرار دارد. البد

که  خاری در چشم آقای مسعود بود. و این سپه ساالر فاتح جهاد یبهکه حزب قدرتمند وحدت به مثا

تحمل قدرت دیگری را در  ظرفیتلرزید، خورد و زمین زیر پایش میمی به آسمانسرش از فرط غرور 

 کنارش نداشت.
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 !مزاری؛ زور فیل و بازوی رستم     

ی هااو هم از نظر ویژگیقرار داشت که  استاد مزاریدر جانب دیگر این میدان بزکشی،      

مزاج هم انبوهی از تفنگ به دستان آتش جو بود وناپذیر و ستیزهشخصیتی، انسان سرسخت، انعطاف

شدند. از چپی و شدید مبتال می دید که بدون جنگ به سردردمی جنگ را در اطرافش ةو شیفت

حساس شهر به  ةیکصد نقط کابل،راستی، سرخ و سیاه افراد بسیاری گرد او حلقه زده بودند. غرب 

نیروهای شیعی  ةاسکاد در کنترل مجموع ة، دانشگاه کابل و مهمتر از هم تپشمول چند وزارتخانه

متر در برابر مسعود کوتاه بیاید و به لیقرار داشت. چنین بود که آقای مزاری هم حاضر نبود، نیم می

 او را بشکند. گفته خودش مصمم بود که بینی مسعود را به خاک بمالد و غرور

ی محروم و حتی مصالح هاتاقل به مصالح ملیّجای اینکه به مصالح ملی و یا حده این دو رهبر ب

 ةرفتار بودند و اشباع غریزهواها و نفسانیات خود گ ةخون خود بیندیشند، بیشتر در چنبرت همملیّ

تر بود. مهم این آنها مهم از همه چیز برای شدن به قهرمان یک قوم،و تبدیل جویینامجویی و ستیزه

« بابه»، معرفی و تثبیت گردید و مزاری هم به عنوان هابود که مسعود بحیث قهرمان و احیاگر تاجیک

 و قهرمان مردم هزاره.

 ملی؟ خائنملی يا  خادم     

 حاصل وی بیهای کور و جنگهابا توجه به آنچه تا اینجا گفته آمدیم و با نگاهی به آن رقابت     

ی محروم نامید. این دو هاترسد که باید مزاری و مسعود را خائن ملی ملیّدلیل، آدم به این باور میبی

 ودخواهی و لجاجت خود نمودند و دونفر تمام آرمان، امید، آرزو و سرنوشت اقوام محروم را فدای خ

     مودند. آنان خون یکدیگر تبدیل نبهشنهزنجیر را به دشمنان تانسانی همدرد و هم ةمجموع

ی امید و روشنایی بود، به لحظات غروب تمام های سبزی را که آبستن شکوفایی شکوفههافرصت

سرنوشت را که دست دوستی با هم داده بودند، درد و همت همامیدها و آرزوها مبدل ساختند. دو ملیّ

ت را به خاک دو ملیّدر کف شان نهادند و در پرتو این خصومت، هر  و خنجر خصومت دشمنی ةدشن

 مذلت نشاندند.

 های محروم آوردند که عبدالرحمن و دیگر فاشیستهامزاری و مسعود همان بالیی را بر سر ملیت

ی دربند را یکصد سال به هاترقابت و لجاجت، ملیّ ةن عاجز بودند. این پرچمداران عرصاز انجام آ

خودخواهی خود نمودند. به  ناسازگاری و قربانی ی طالیی و استثنایی اینان راهاعقب انداختند. فرصت
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تداوم جنگ داخلی،  ةوباره بخشیدند. یکی از عوامل عمدخواه، حیات دگروهای انحصارطلب و تمامت

طالبان،  ةفتن دستاوردهای جهاد و ظهور پدیدهمه زیان ملی، خسارات و انهدام کشور، هدر راین

از پیروزی در پیش گرفتند، سیاست نبود؛ بلکه حماقت  یی که اینها بعدهاشیوه همین حضرات بودند.

 و لجاجت بود.

 آزمون زمان

ی آقایان مزاری و مسعود چه هاو دشمنی ها، دوستیهاحال ببنیم قاضی زمان در مورد سیاست     

 حکم و قضاوتی ارائه می دهد:

 !نوشدارو بعد از مرگ سهراب ـ1   

تر از هر تر و روشنوجود آمد، گویاه ملیت محروم بمیان سه  7715ائتالف خنجان که در سال 

مزاری و مسعود را به اثبات رساند. این ائتالف که در چوکات  اندلیل و برهانی، بطالن مشی آقای

به « جبهه متحد اسالمی افغانستان»شکل گرفت و امروز در قالب « شورای عالی دفاع از افغانستان»

شکستن انحصار قومی در افغانستان و راه زنده ماندن  هه تنها رادهد، نشان داد کحیات خود ادامه می

ه تنهایی قادر ب هاتیک از این ملیّاقوام محروم، اتحاد و اخوت این اقوام است. پرواضح است که هیچ

ی وسیع هاخواه و افزون طلب را به حقش قانع سازد و مکانیزمی مبتنی بر پایهنیست که قوم تمامت

ی تحت هاتهمدستی و همداستانی ملیّ ،این تحول ایجاد ورد. تنها راه ممکن برایاجتماعی بوجود آ

 ستم است. 

ائتالف خنجان اقدامی بود در این جهت؛ ولی صد دریغ و افسوس که در حکم نوشدارو بعد از مرگ 

 شتقرار دااقوام محروم  ةو از مزارشریف تا بدخشان در سیطرسهراب بود. زمانی که از هرات تا کابل 

بار در طول تاریخ ود و حاکمیت هم برای دومینموجود ب «جبل السراج»و همین ائتالف در قالب پیمان 

شان را برای محو آن پیمان و توان  د؛ رهبران اقوام محروم تمام افغانستان در دست آنها قرار گرفته بو

 ناطق مهم را از دستتضعیف آن حکومت بکار بستند. پس از پنج سال رقابت و خصومت، آنگاه که م

جات و پنجشیر در محاصره دیدند، برای نجات جان خود به همان ی هزارههارا در دره ند و خودددا

 نصرالدینی!شتند. به این می گویند سیاست مالپیمان پنج سال قبل بازگ
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 دار!های دامنمرگ در دامن پشتون ـ7    

ت با دولت چنین نی با حزب اسالمی و خصوماستاد مزاری در توجیه سیاست خود مبنی بر هم پیما

 کرد:استدالل می

  ها را مالمت )امان اهلل و نادر( را گرفتند و ما آن هااجداد ما در زمان بچه سقو جانب پشتون»

فهمیم که اجداد ما راه درستی را انتخاب کرده بودند؛ افغان قول و پیمان کردیم، ولی امروز میمی

 7. «من دارد، افغان صداقت و تعهد دارد؛ ولی تاجیک هیچ ندارددارد، افغان ننگ و دا

گذشت زمان و سیر حوادث بعدی نشان داد که این کشف تازه و الهام آسمانی استاد مزاری چقدر 

شکنی و نقض عهد همان کسانی شکست خورد و به پیمان از واقعیت بوده است. او بادور ه خطا و ب

د و پیمان داشتن آنها بود. استاد مزاری در حال اسارت و بر خالف اسارت رفت که منادی و مبلغ عه

گر دامن داشتن ن کسانی جان داد که مبلغ و فریادهما ةزیر برچ تمام قوانین بین المللی، در دامن و

که متحد و هم پیمان استاد مزاری بود، نه تنها او را در محاصره انبوه دشمنان  ا.ها بود. حتی حزب آن

گر شکست، اسارت و مرگ سوی او باز نمود و از دور نظارهه ت؛ بلکه راه طالبان را نیز بتنها گذاش

 استاد مزاری بود.

دار با استاد مزاری در حالی صورت دار و پیمانی دامنهاپشتون ةتوزانخشن و کینه ةاین معامل

بدون فیر حتی یک گلوله ترین خدمت را به این گروه کرده بود و نیمی از پایتخت را گرفت که او بزرگ

حدی عمیق بود که تحمل ه رغم این همه خدمت، کینة طالبان بعلی اما ر اختیار طالبان گذاشته بود.د

 شش ساعت حیات استاد مزاری را نداشتند.

شد. می ها تلقی ی آنان در برابر مزاری و هزارهبرخورد طالبان با مزاری، نمایش شدیدترین کینه»

الی صورت گرفت که مزاری به طور رسمی در حال مذاکره با طالبان بود و قبل از این برخورد در ح

 1«.های خود را دواطلبانه برای طالبان واگزار ]واگذار[ کرده بودسقوط مقاومتش، تمام جبهه

                                                                 
های استاد مزاری پس از حادثه افشار. افراد متعددی در حد تواتر این فراز را از آن سخنرانی ( یکی از سخنرانی 7

و نیز کتاب احیای هویت این  771شان در هفته نامه وحدت شماره های چاپ شده ایاند؛ اما در سخنرانینقل کرده

 فرازها حذف شده است.

 .173( بگذار نفس بکشم، پیشین، ص  1
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 و فرجام هرکدام جناح، دو ديدگاه دو ـ3  

وجود  هاطه با اتحادها و ائتالفراب در میان مسئوالن حزب وحدت در کابل و بامیان دو طرز تفکر در

 داشت:

یک مثلث قدرت را  عتوانند اضالهزاره، ازبک و تاجیک می ةروهی بر این باور بودند که مجموعگ

تشکیل بدهند که حرف آخر را در معادالت افغانستان خواهند زد و با شکستن انحصار قومی، 

، آیت زاهدی، استاد اکبری چون استاد ییهامکانیزمی با قاعده وسیع بوجود خواهند آورد. شخصیت

 در این جرگه قرار داشتند. ... و بلخی، عالمی فاضلاهلل 

انسانی هزاره، پشتون و ازبک، قادر به  ةی بر این باور بودند که سه مجموعدر مقابل گروه دیگر

یی چون هاگشای مشکالت افغانستان باشند. چهرهیک مثلث قدرت خواهند بود که گره تشکیل

و افراد تازه پیوسته به حزب  هاو بسیاری از قوماندان محقق، محمد خلیلی، استاد مزاریستاد ا

به این طرز تفکر گرایش داشتند. البته این گروه نیز در ابتدا با گروه اول همداستان بودند و  وحدت،

یک چرخش ناگهانی در  ی محروم بود؛ اما بعداًهاو بلکه همه ملیت .و .تفکر اول، استراتژی کلی ح طرز

 به طرز تفکر دوم روی آوردند.

ن اختالفات، منجر به یمبود و سرانجام ه .و .الف در حاین موضوع یکی از موارد عمده و اساسی اخت

پیمان هم .زاری که از قبل با حزب ااستاد م ةفروپاشی و تقسیم آن به دو شاخته جداگانه گردید. شاخ

، د استوار ماند. جناح استاد اکبری نیز بر اساس همان طرز تفکرچنان بر سر پیمان خوشده بود، هم

 ائتالفی دولت ربانی قرار گرفتند. ةدر مجموع .همگام با حرکت ا

از دیدگاه  ،ربانیت در ترکیب دول .و .استاد اکبری ح یو شاخه .نفس اشتراک و عضویت حرکت ا

ایت به حساب آمد. از این پس آنان به ترین جرم و جنترین و نابخشودنیجناح استاد مزاری، بزرگ

نیز  عنوان خائنین ملی معرفی گردیدند و خون شان مباح دانسته شد. جنگ علیه دو جریان مذکور

خواهی نامیده شد و سنگرهای آلوده به خون آنها را ، جبهه عدالتمانند جنگ علیه جمعیت

 عنوان دادند. « دفاع از عزت و شرف مردم»ی هاسنگر

یان داشت؛ پس از او یات استاد مزاری، این جنگ مقدس و غرور آفرین در کابل جرتا زمان ح

نشین مانند صفحات شمال جات و دیگر مناطق شیعهاین جنگ مقدس را به هزاره ةرهروانش دامن

   جات نهادند، تنها می که پس از دفن او، پا به هزارهگسترش دادند. رهروان استاد مزاری هنگا
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نواحی  و در برخی .و .ر سایر نواحی هر دو جناح حبود. د "یکاولنگ"ر سیطره داشتند ای که دمنطقه

شد که می ورایی ادارهتوسط ش بامیانحضور داشتند. حتی  .حرکت ا ةدیگر این دو جناح به اضاف

 طرفی در پیش گرفته بود و با هر دو جناح روابط حسنه داشت.سیاست بی

پای خود بایستند، در ی ژنرال دوستم توانستند روی هاکمکرهروان استاد مزاری همین که با 

ن علیه دو جناح رقیب )حرکت کشی، تهاجم و تصفیه خونیجات و شمال دست به لشکرسراسر هزاره

پیتاب »کوچک  ةپیش رفتند که حتی برای تسخیر قریاکبری( زدند و در این راستا تا آنجا  و جناح

بردند، لشکر انبوهی را می از بستگان ایشان در آنجا بسر تعدادیکه زادگاه استاد اکبری بود و « جوی

و  هاتلفاتی را سامان دادند. عالوه بر این، بسیاری از شخصیترپجنگ خونین و  ه،ه آنسو سوق دادب

 فرماندهان این دو جریان توسط رهروان استاد مزاری، ترور و سر به نیست گردیدند.

گ تبلیغی، ترور شخصیت و طوفان مهیبی از اتهام، افترا و بر جنگ و ترور فیزیکی، جن مضافاً

به آنان  هاپر چسترین با اعمال گردید. نارواترین و سخیفناسزا نیز در مقیاس گسترده علیه آنه

چسپانده شد؛ مانند تشیع درباری، تشیع مزدور، تشیع معامله و خیانت، خائن ملی، جاسوس، رانده 

 . ... و هافراغ شدهشده، عصای دست بیگانگان، است

 !ت يا مالحتمالم     

ار عضویت در دولت ربانی را حال که رهروان استاد مزاری در کمال اشتیاق و سربلندی، افتخ     

اند، معلوم نیست که اکنون خودشان را نیز به کاسه شدهمسعود هماند و با فاشیزم پنجشیری یافته

ن سخیف و ناروا را شایسته دانند یا نه؟ آن القاب و عناویمی یزان، خائن، مجرم و مهدورالدمهمان م

و تصفیه طرفداران آن یی که در راه ساقط کردن آن دولت هادانند یا نه؟ برای خونمیهم خود 

جیهی برای آنهمه خونریزی، اند، چه پاسخی دارند؟ چه تو( ریخته.و .ر حو جناح دیگ ا. )حرکت

 انهدام کشور دارند؟ و خسارات

تنها پست ریاست  هاتی که این دولت با آن دولت دارد اینست که در دولت کابل، تاجیکتفاو

زاری افتخار که رهروان استاد م آدرسیبی و محلبی ر اختیار داشتند؛ اما در دولتد راجمهوری 

ال هم ریاست جمهوری و هم وزارت دفاع را در اختیار دارند. با اینج هااند، تاجیکعضویت آن را یافته

آن دولت فاشیستی و انحصاری بود، ولی این دولت نه. عضویت در آن مالمت داشت و عضویت در این 

 مالحت.
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خواندند، در گذشته، چاه می اند کهمزاری همان راهی را در پیش گرفتهحال که رهروان استاد 

 الجرم باید یکی از دو حقیقت ذیل را بپذیرند:

یا رهرو شناسش با اختالل مواجه بوده یاب و دشمنی دوستشامهبوده،  تندرویا رهبر، کجرو و 

استاد مزاری، بیهوده بوده است یا « مقاومت عادالنه سیاسی»یا  اینک به همان مشکل رو به روست.

اند. در خون رفتههبفاشیزم تشنهرهروان او اینک از آن صراط عدالتخواهانه منحرف شده؛ در جوار 

 راضی از رهروان رهبر شهید توجه کنید:این خصوص به اعتراف و اعت

ان متحد سیاسی و اجتماعی عنوه رویم و موجودیت مسعود را بامروز اگر ما در جوار فاشیزم می»

این  ایم، چونی درباری را برائت دادههاشیعه کنیم نباید فراموش کنیم که در قدم اول قبول می

شان پر خواهد اند، آنقدر دهاناجت لقب دادهی رهبر شهید را لجهاگیریعناصر که از اول موضع

شد که بگویند: دیدید که چیزی را که ما از اول درک کرده بودیم، آقایان بعد از این همه جنگ و 

 خونریزی پذیرفتند. با دادن این زمینه برای تشیع درباری تمام حقانیت مقاومت عادالنه سیاسی

 ... ایمو اجتماعی غرب کابل را دفن کرده

خوبی واقفند که اولین ضربه بر شخصیت و درایت ه شیع درباری با رفتن ما در کنار مسعود بت

وارد « تشنه بخون هزاره»ی رهبر شهید در برابر این فاشیزم هاسیاسی و حقانیت موضع گیری

 ... می شود

پیامدهای سیاسی ائتالف با مسعود عبارت از آن است که ما نه تنها شخصیت سیاسی مقاومت 

شخصیت رهبر ی نادرست، هاگیریموضع  ایم بلکه باخویش را در غرب کابل آلوده کرده ادالنهع

 و حقانیت سیاسی رهبران و صداقت آنان را در برابر شخصیت سیاسی و اجتماعی و ملی شهید

 7.«ایمجامعه خویش نیز نابود ساخته

                                                                 
 .7( عصری برای عدالت، شماره  7



 

 

 

 فصل پنجم

 

 

 

 رقیب طـعنو  تاريخ طنـز

 

 

 و ...( قومیقهرمان، خواهیعدالت، فکریروشن)استاد مزاری؛ 

 



 

 

 

 

 

 اشاره:  

موضوع کلی و محوری اثر حاضر، نقد و بازخوانی کارنامة استاد مزاری در غرب کابل است. قید 

دهد. میه و ارزیابی را در این جزوه نشان محدودة زمانی و مکانیِ مورد مطالع« غرب کابل»احترازی 

نیز در « گفتارپس» ه فراتر نرفتیم و در بخشزمانی و مکانیِ یادشد در چهار فصل پیشین، از چارچوب

 همین چوکات، طی طریق خواهیم کرد.

شکنی، پا را از چارچوب تعریف شده و ( با اندکی عهداما در این میان تنها در فصل حاضر )پنجم

اقل برخی از گذاریم. در این فصل، مباحث و مسائلی مطرح خواهد شد که حدتعیین شده، فراتر می

گیرد و جغرافیای وقوع ای فراتر از سه سال نخست دهة هفتاد خورشیدی را در برمیآنها، مقطع زمانی

 آنها نیز محدود به غرب کابل یا داخل افغانستان نیست.

چنین برخالف فصول پیشین، مسائل و مباحث مطرح شده در این فصل، حول محور واحدی هم

   بر آن حاکم نیست؛ بلکه طیف مختلفی از مسائل و مباحث را در بر  یچرخد و گفتمان یگانهنمی

 گیرد که هرکدام تحت عناوین جداگانه، مورد بحث قرار خواهد گرفت:می

 ی هزارهجامعه در ینوانديش و روشنفکری هایجريان و مزاری استاد( 1

 اشاره:      

جهادی به  هایتنظیم ق و ورود آنگونه که در فصل سوم گفته آمد، پس از فروپاشی نظام خل

ـ نظامی و  های سیاسیهای اغلب سازمانگیریموضعها و ر، تغییرات اساسی در دیدگاهپایتخت کشو

ها و ای که متعاقب آن تغییرات، بسیاری از جریانگونهاحزاب جهادی و غیرجهادی پدید آمد؛ به

 ر تبدیل گردیدند.سنگر یکدیگهای متخاصم دیروز، اینک به متحد و همتنظیم

 ری و عملی گردید، حزب وحدتها که دستخوش تحوّل در مبادی و مبانی نظاز جملة آن سازمان

را در پیش گرفت و « فرو رفتن در الک قومیت»و « وداع با ایدئولوژی» ،«درهای باز»مشی بود که خط

و متعددی را زیر چتر خود  های متنوّعها، حلقات و چهرهها، گرایشمشی تازه، گروهخط آنمبتنی بر 
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   های روشنفکری و های رنگارنگ، بقایای حلقات و جریانها و گرایشاز زمرة این گروه جای داد.

 .ندهای سیاسی بودچپ

ها در اطراف دبیر کل حزب وحدت، این گمانه و شائبه را در ذهن ها و حلقهتجمّع این مجموعه

استاد مزاری و جناح وی نسبت به سایر گویا د آورد که سوادمندان و روشنفکران جامعة هزاره پدی

هستند. بر بنیان همین پندار، بسیاری از  روشنفکرترو  نوگراتر ،ترنواندیشهای آن حزب، فراکسیون

جامعة هزاره در آن عصر، حول  طلب، روشنفکر و چپ سیاسیِمحافل، حلقات و افراد نوجو، تحوّل

های سوختة خود را ان امید که شاید آرزوهای سرکوب شده و آرمان؛ بدمحور استاد مزاری گرد آمدند

 . در آنجا بیابند

ها هستند که با و اکنون نیز همان ها بودند که مزاری را مزاری ساختندپس از مرگش نیز همان

از زوال و مرگ زودهنگام راه  کنند تاتزریق خون اضافی، مأیوسانه تالش میو  ایجاد تنفس مصنوعی

 کنند.ان مزاری جلوگیری میو آرم

ها، فرهنگیان و روشنفکران جامعة هزاره در کردهرغم اینکه بسیاری از تحصیلامروزه نیز علی

دانند؛ اما از آنجا که می فاقد معیارهای رهبریعمق وجدان خود مزاری را یک شخصیت بادکنکی و 

 و التزام به آرمان عدالتخواهی تلقی گراییهزاره ،گرایی، معادل با روشنفکریستایی و مزاریمزاری

شوند تا از قافلة تجدّد و شود، آنها هم برخالف میل باطنی خود با این کاروان گمراهی همراه میمی

 روشنفکری عقب نمانند.

و نیروهای  روشنفکرانشبه ایهای سیاسیها و روضهیخن دریدن ها،کردناینهمه حلقوم پاره

ی او به جنبش گیرد که هیچکس به اندازهی مزاری در حالی صورت میبرا رادیکال جامعة هزاره 

مبتنی بر  های سیاسی جامعة هزاره، صدمه و آسیب نزده است. درست است که اوروشنفکری و چپ

ها و را در غرب کابل در پیش گرفت و تمام گروه« درهای باز»ها، سیاست طلبیها یا فرصتناگزیری

و کندرو ـ و حتی دیوانگان و وندیان ـ را در باغ وحشی به نام حزب  حلقات چپ و راست، تندرو

  هایی که سال های پایانی زندگی استاد مزاری بود؛وحدت گردآورد؛ اما همة اینها مربوط به سال

ها و اشخاص یادشده، نه رقیب یا تهدیدی برای زعامت مزاری، بل مؤید و مکمل پروسة رهبر جریان

 پیوستند.می نامبرده آمدند و به حزبِ تحت رهبریشدن او به شمار می



 ـــــــــــــــــــــــاسطورۀ شکسته   □ 440

 

و  مبارزة مکتبی ،سال، مزاری با چماق والیت فقیه 71به مدت  7717تا  7751درحالی که از سال 

های روشنفکری، غیروابسته، ملی و مستقل در ها و رویشبا تمام حرکت سیاست نه شرقی نه غربی،

زیکی ـ در یـ حتی ترور و محو ف ز برخاست و از هیچ تالشیجامعة هزاره، مجدّانه و مؤمنانه به ستی

 جهت مهار و سرکوب آنها فروگذار نکرد.

   ی نواندیش، غیروابسته و متکی به گفته، هرگاه یک حلقه یا مجموعههای پیشدر طول سال

توسل به  ها و کسانی که بانمود؛ یکی از نخستین گروههای مردم، در جامعة هزاره عرض اندام میتوده

و شخصِ نصر  سازمان مزاریرفت، جناح به مصاف آنان می« گراچپ»و « التقاط» ،«نفاق»های حربه

بسته از الگوهای بیرونی در مقطع یادشده، استاد مزاری، نماد ارتجاع سیاه و تقلیدِ چشم نامبرده بود.

ونه جنبش و اندیشة نوجویانه، تا هرگ مأموریت داشت« اولیای امور»آمد. گویا او از جانب به شمار می

هایی ، ملی و مردمی را در جامعة هزاره، مجال ظهور و تبارز ندهد. و اگر احیاناً چنان جریان مستقل

های اولیای امور، در جهت موفق به عرض اندام گردیدند، با استفاده از تسلیحات، امکانات و تریبون

 محو و مهار آنها دست به کار شود.

آمیز مرحوم مزاری در برابر خصومتنقش تخریبی و ة بحث حاضر، به چند نمونه از اینک در ادام

 کنیم:ها و حلقات روشنفکری در جامعة هزاره اشاره میجریان

 

 می مستضعفین و عبد الحسین عاقلی( جنبش اسال1/1

از سبز و اندتوانست چشممیو توانمندِ جامعة محروم هزاره که یکی از نیروهای فوق العاده مستعد 

ی این مردم داشته باشد، عبد الحسین عاقلی رهبر جنبش اسالمی مستضعفین روشن در افق آینده

 افغانستان بود.

 ؟دعاقلی کی بو الف(

سه نفر از جوانان  ظری فرزند آیت اهلل منتظری )ره(د محمد منتهیخورشیدی، ش 7751در سال 

هیة پاسپورت پاکستانی، عازم سوریه و لبنان شوند و شیعه و هزاره را از کابل به کویته فرستاد تا با ت

های خیرکننده در جنگ شش روزه کسب کرده بود ـ ـ که به تازگی پیروزی در جنگ علیه اسرائیل

 کنند. آن سه نفر عبارت بودند از:شرکت 
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در کابل  53که در سال  نصر د ضامن علی واحدی )چهرة شاخص جناح چپ سازمانهییک( ش

  ؛ام گردید(دستگیر و اعد

سید عسکر موسوی و از رهبران مجاهدین مستضعفین یا  )برادر غفوری پوردو( سید موسی علی

  ؛ها در والیت بغالن به شهادت رسید(خورشیدی در مصاف با روسشصت مجاهدین خلق که در دهة 

ی، از ی جاغوری و در عین حال دارای تابعیت مضاعف پاکستانسه( عبد الحسین عاقلی )از منطقه

 ژنرال موسی خان و رهبر جنبش اسالمی مستضعفین(. دور بستگان

ها و پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، عاقلی از سوریه و لبنان به ایران آمد و به یُمن آشنایی

ها با انقالبیون این کشور )به ویژه شهید محمد منتظری(، به جایگاه ممتازی در نزد مقامات همراهی

 های سیاسی و انقالبی زد.و به کمک آنان دست به فعالیت یافت سترژیم جدید د

  شخصیت و کارکرد عاقلی را اینگونه تصویر « های جنبش روشنفکری افغانستانناگفته»کتاب 

 کند:می

ای که در عصر و چهره و اژدهای هفت سر بود! مرموزترین عبدالحسین عاقلی مار هفت خط»

ها سراغ کرد ... او از قدرت فکری فوق العاده برخوردار بود. تعدادی شد در میان افغاننسل ما می

  مناسب  ی عظیم خود داشت که از هر یک به موقع استفادةهای شخصی در زرادخانهمهارت

رسید که برای کارهای سرّی ساخته شده باشد. ریزبینی و میکرد؛ مانند کسی به نظر می

فکر یک رهبر، حسابگری یک تاجر،  ر یک تروریست،ریزی و تهوشکّاکیت یک پلیس، برنامه

رحمی یک عضو مافیا را یکجا در وجود خود جمع کرده بی   های یک مأمور دو جانبه وزیکزاک

 بود.

   های امنیتی بخشی از کارهای او بود. در امر برقراری ارتباط با هر کسی که معامله با سازمان

گاه سرِ دوکتار سوار بود. این از همه اقلی جامع اضداد بود.ت بود ... عدسخواست، استادِ چیرهمی

 گرفت.می نظیرش مایهاعتماد به نفس بی

ها در مناطق کرد. ارتباطات گسترده با جبهات سایر گروهاو در داخل کشور نیز فرامحلی عمل می

هایی سرِ ی والیات شمال، مرکز و غرب کشور جذب کرده بود. داممختلف داشت و نفراتی از همه

راهِ تمام احزاب شیعی در ایران، پاکستان و داخل کشور گسترده بود و یقین داشت که روزی 
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اش خواهند ها خواهد افتاد و جملگی وارد تور و توبرهی آنان یکی بعد از دیگری به این دامهمه

 7.«رسیداز آرزوهای خود می ماند بعید نبود به این بخششد. اگر او زنده می

 قابت عاقلی و مزاری بر سرِ رهبری آيندة جامعۀ هزارهر ب(

عبد الحسین عاقلی با چنان سوابق مبارزاتی و نزدیکی با مقامات ایرانی و با آن شخصیت و 

ترین رقیب مزاری ، جدّیگواراییتهوّر چه قدرت سازماندهی و ارتباطات پیچیده و گسترده و با چنان

آمد. هر دو نفر ایرانی و رهبری آیندة جامعة هزاره( به شمار میدر دو عرصة رقابت )جلب نظر مقامات 

 چینی و جنگ سرد علیه همدیگر بودند:به صورت آشکار، مصروف دسیسه

کننده رسید. عاقلی یک سر و گردن ی تعیینادامة پهلو زدن بین عاقلی و مزاری به مرحله»

جست. از قول او نقل شده که حتی یم ها تقرّبرانیداد. در همان حال نزد ایباالتر نشان می

موفق شده بود خط تماس ارتباطی میان مزاری با وزارت خارجة ایران را نیز کنترل و استراق 

خواست دست مزاری را از نهادهای ایرانی کوتاه کند و خود می  سمع نماید ... به هر حال، عاقلی

ی نماید. هر دو از همدیگر نزد ی تشیع افغانستان معرفی واقعی جامعهرا من حیث نماینده

کردند. یک بار خبر رسید که مزاری طی نشست خصوصی، عاجزانه از مقامات ایرانی سعایت می

بس ؛ اما جریان زمان نشان داد که هیچکدام به آتش«بس کنیمآتش بیا دیگر»او خواسته بود که 

ای بود که یکی از دو نفر گونه ار بین آندو برقرار شد. اوضاع بهوفا نکردند. یک دوئل کامل العی

رفت. من شک ندارم که اگر مزاری اندکی سست جنبیده بود، خودش رفته بود. مزاری باید می

سید مهدی هاشمی و دیگر مقامات ذی دخل ایرانی شده و به نحوی سعی کرد آنها  دست به دامن

 1. کستان است[]یعنی جاسوس پا« کندعاقلی برای پاکستان کار می»را متقاعد کند که 

                                                                 
)چاپ دوم(، موسسه  7731های جنبش روشنفکری افغانستان، دفتر نخست، سید محمد رضا علوی، ( ناگفته 7

 .11و  53جا، صص باران، بی خدمات فرهنگی

های روشنفکری( به دالیل ذیل، از کتاب یادشده استفادة فراوان به عمل در تدوین بخش حاضر )مزاری و جنبش

 آمده است:

سانسوری و دگرسانسوری نوشته شده و حقایق تازه و ناگفتة ور تنها اثریست که به دور از خودالف( کتاب مذک

 فراوانی را در خود جای داده است؛

های پنجاه و ی از مطالب کتاب، حاصل مشاهدات و تجربیات مستقیم نویسنده از دههبخش قابل مالحظهب( 

 توان یافت و الغیر؛شصت خورشیدی است که تنها در این اثر می

طرفی یک از احزاب سیاسی نبوده و نیست، با بیطرف که عضو هیچج( نویسنده به عنوان یک روشنفکرِ آزاد و بی

 ها پرداخته است.وایت رویدادها و بررسی جریانکامل به ر

 .117های جنبش روشنفکری ...، همان، ص ( ناگفته 1
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 گیر مزاری ـ عاقلیايان دوئل نفسج( قتل عاقلی و پ

شد می  گیر میان آن دو ـ با اندک برتری عاقلی ـ به نقطة اوج خود نزدیک در حالی که دوئل نفس

ی سازمان نصر )به شمول جناح بخشی از بدنه توانسته بوداش های ویژهمهارتاستفاده از و عاقلی با 

های مناطق مرکزی( را به سوی ی رسالت متشکل از بچهو کتابخانه مستضعفین فراکسیونچپ = 

مشهد مفقود االثر گردید؛ آنهم  گلشهرعاقلی در  77117ل سازد؛ ناگهان در خزان سال خود متمای

 عاقلی ها کههای دایکندی(؛ همان)معروف به بچه رسالتدقیقاً هنگام قرار مالقات با اعضای کتابخانة 

 زنی و در آستانة انعقاد پیمان با آنان بود:انهسرگرم چ

عاقلی طی اجرای قرار مالقات در  7711سرانجام مرغ زیرک خود به دام افتاد. در پائیز سال »

 1.«بست...می مشهد مفقود االثر شد؛ در حالی که همواره دو قبضه تفنگچه به کمر 

یک کالف چنان به صورت  شد و هم موضوع مفقود االثر شدن عاقلی به زودی به یک راز تبدیل

دانست که بر در این ارتباط مطرح گردید؛ اما هیچکس به طور قطع نمی هایهگمانسر درگم باقی ماند. 

 ؟دخیل بوده اند در این ماجرا ایو با چه انگیزه سرِ او چه آمده است. چه کس یا کسانی

 ماجرا "جعبۀ سیاه"پیداشدن د( 

ها در سپاه )مسئول پیشین واحد نهضت مهدی هاشمی،  سید 7715سرانجام در اواخر سال 

، ، در زندان وزارت اطالعات ایران از این رازپاسداران و از اعضای سرشناس دفتر آیت اهلل منتظری(

را باز نمود. وی در آن اعترافات )که در کتاب  عاقلیشدن گم رمزگشایی کرد و کالف سردرگمِ 

ت وقت ایران موجود است( خود را آمر قتل عاقلی و عبد العلی وزیر اطالعا "خاطرات سیاسی"

 را، طراحان و مباشران آن قتل معرفی کرد: از اعضای سازمان نصرمزاری و نوری شولگر 

ی یک نفر افغانی است به نام عاقلی که در مشهد به قتل رسید، ها یکی مسألهدر رابطه با قتل»

در رابطه با ما بود، به  گویم. ولی آقای جعفرزاده کهداً میاش را بعاین را بعداً تحلیل و فلسفه

ی در مشهد به نام نوری که این نوری هم سابقاً عضو گویم، ایشان به یک طلبهدالیلی که بعداً می

کرده، ایشان مدخلیت داشت در اینکه چند تا از همکاری می مزاری آقای بوده و با نصرسازمان 

                                                                 
 اند.ذکر کرده 7711( تاریخ فوق، روایت آقای علوی از زمان آن رویداد است؛ اما دیگران زمان آن را خزان  7

 .111( همان،  1
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بکند برای اینکه این کار ]قتل عاقلی[ را انجام بدهد که البته به های سازمان را تحریک بچه

 7.«ر من بودی من بود، به دستوتوصیه

بدین ترتیب، یکی از مستعدترین، پرشورترین و جسورترین نیروهای مبارزِ جامعة محروم و 

میشه سر چینی مستقیم مزاری و توسط عوامل و اذناب وی، برای ه، با سعایت و دسیسهمحکوم هزاره

 به نیست گردید.

 (مجاهدين خلق افغانستان ( مجاهدين مستضعفین )7/1

سازمانی موسوم « اسالمی هایچپ»یو پیشآهنگ در مجموعه و منظومه های پیشگامیکی از گروه

از لیدرهای  هاشمیشناس و سید یزدانپور علی سید موسیبه مجاهدین مستضعفین افغانستان بود. 

ناس شیزدان ا در والیت بغالن به شهادت رسید.هپور در مصاف با روس. علیاین تشکیالت بودند

ند. پیوست وحدت به حزب 7717سازمان مذکور در سال  همراه با بقیة اعضای و سید سرور هاشمی

ی سقوط طیارة رسید و در حادثه د مزاری و سپس استاد خلیلیساالری استابه مقام سپه هاشمی

نیز از قوماندانان قهار حزب  سید سرورظم دولت ربانی( در بامیان کشته شد. حامل غفورزی )صدر اع

تن از نیروهای تحت فرمانش، به امر استاد  111وحدت گردید و بعدها همراه با سی تن از بستگان و 

سه تن از سران این سازمان که عضو شورای مرکزی ح. و. بودند، در  خلیلی در بامیان کشته شد.

 در کابل ترور شدند. 7717ی جوزای تاریخ یازده

های مختلف، مصروف پیکار سیاسی سازمان یادشده در طول دوران حیات و فعالیت خود، تحت نام

 ادی بود:جهو 

، مجاهدین 51، جنبش مسلمانان مبارز اوائل7757 ، مجاهدین ملی7757گروه مستضعفین سال»

، عضویت کامل در حزب 7717سپاه عاشورا ،7711، مجاهدین مستضعفین51خلق اواخر

 1.«7717وحدت

گروه یادشده تا زمان حیات شهید محمد منتظری، جایگاه مستحکمی در ایران داشت؛ اما با 

    رحمانه میان جمهوری اسالمی و مجاهدین خلق ایران، گروه شهادت منتظری و آغاز جنگ بی

                                                                 
 .111طالعات جمهوری اسالمی(، ص شهری )اولین وزیر ا( خاطرات سیاسی، محمد محمدی ری 7

 .177های جنبش روشنفکری افغانستان، همان، ( ناگفته 1
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قرار  اسالمی مقامات جمهورینامی با مجاهدین خلق ایران، مورد غضب گفته نیز به دلیل همپیش

 گرفت و دفاترش در شهرهای ایران مسدود گردید.

های شیعه و هزاره که از انسجام درونی و پیشرفت گروه در این میان، برخی از رهبران گروه

روابط مجاهدین و نظام ایران،  آلودمجاهدین مستضعفین در هراس بودند، تالش کردند تا از آب گِل

  بردارند. یکی از آن را صید نمایند و رقبای احتمالی آیندة خود را از سرِ راه ماهی مطلوب خود 

العلی مزاری بود که در شانتاژ و جوسازی عیان و نهان علیه مجاهدین، نقش برجسته ها، عبدچهره

یک نمونه از جنگ تبلیغی مزاری علیه مجاهدین را از « های جنبش روشنفکریناگفته»داشت. کتاب 

 چنین روایت کرده است: غالم حسین موسویسید قول 

ی کیهان تحت عنوان الی روزنامهشمارة متودو ی طوالنی در ، دو مقاله7711در زمستان سال »

های افغانستان و ایران را های نقابداری که خلقمجاهدین خلق افغانستان؛ کمینگاه مائوئیست"

ای مشخص نشر شده بود؛ اما کمتر کسی به نشر رسید. هرچند آن دو مقاله بدون امض "فریبدمی

 7.«به تحریک هاشمی است شک داشت که کار موسوی

ی مؤلف کتاب یادشده، سید غالم حسین موسوی نویسندة آن دو مقاله چند سال بعد، به گفته

 حقایق پشت پردة آن ماجرا به این شرح توضیح داد:

عبد العلی مزاری به منظور جوسازی  ی اولیه بود که آقایی بیش از ده مقالهآن مطلب چکیده»

علیه مجاهدین مستضعفین از این و آن گرفته و نزد من آورد تا تصحیح و تدقیق نمایم. مزاری 

رود، باید جلوی آن پیش می گفت: مجاهدین خلق در داخل و خارج کشور با شتاب فزاینده

 1.«گرفته شود

  

 ناح چپ سازمان نصر و افتخاری سرخج( 3/1

تأسیس گردید، از چند حلقه و انجمن کوچک فراهم  7751صر افغانستان که در سال سازمان ن

آمده بود و به همین دلیل، چند جناح و فراکسیون از همان آغاز در متن این سازمان وجود داشت. 

( بود جناح مستضعفینهای پرنفوذ و پرنفوس، جناح چپ سازمان نصر )معروف به یکی از فراکسیون
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مستقالنه و روشنفکرانه داشت. آقایان ضامن علی واحدی، افتخاری سرخ و قسیم  هایکه گرایش

آمدند و افراد دیگری ـ که اغلب از جوانان مناطق مرکزی اخگر از رهبران آن جناح به شمار می

گردید ـ مانند موسوی سفید، انصاری بلوچ، مصطفی اعتمادی، امان اهلل موحدی و ... از تشکیل می

 رفتند.ن آن به شمار میاعضا و فعاال

آمد، بخش ترین فرکسیون در داخل سازمان نصر به شمار میترین و با انگیزهجناح مذکور که قوی

ـ که آن زمان مرکز ثقل فعالیت احزب بود پیام مستضعفین فرهنگی سازمان، نشریة  و دفتر مشهد را 

 ـ در اختیار و انحصار خود داشتند.

های مزاری و کسیون مستضعفین با جناحابت و کشمکش میان فراز بدو تأسیس سازمان، رقا

ی پیام خلیلی در جریان بود و در سال شصت، به نقطة اوج خود رسید و به تعطیلی یک ساله

)رئیس جمهور  ایآیت اهلل خامنهکه شاگرد  استاد مزاریمستضعفین منجرگردید. در این گیرو دار، 

قرابت و منزلتی داشت، دست به دامان اولیای امور شد تا سازمان  بود و نزد اولیای امور، وقت ایران(

با اراده و  شد که نصر را از وجود عناصر التقاطی و غیر معتقد به والیت فقیه پاکسازی کنند. و چنان

ها و امیدهای جامعة هزاره به های شاخص جناح چپ سازمان که از سرمایهی اولیای امور، چهرهاشاره

از سازمانی که خود تأسیس کرده بودند، اخراج شدند « عناصر نامطلوب»ند، تحت عنوان رفتشمار می

 زعامت آن سازمان را به دست گرفتند: "اولیای امور"و افراد مطلوبِ 

ادامة مناقشات چهار ساله در درون سازمان نصر، منجر به وقوع کودتای مخملین در بهار سال »

هاشمی به ثمر رسید. به موجب آن کودتا، رهبری  گردید که تحت اشراف سید مهدی 7717

مستقل و وابسته به جناح چپ سازمان نصر کنار زده شد و رهبری برای آن مقرر گردید که با 

. این خط، خط خشونت، ترور، فساد و های از حاکمیت ایران )در آن مقطع( هماهنگ باشدبخش

 7.«سرانجام شکست و افتضاح بود

افتخاری سرخ و قسیم اخگر )که رهبری آن جناح را به عهده داشتند( در  طی آن کودتا، آقایان»

های مناطق مرکزی و اعضای جناح مستضعفین بودند( بدون هیچ ای )که اغلب بچهرأس عده

 1.«ی رسمی از آن سازمان اخراج شدندجرم یا اتهام و حق دفاع، تنها با صدور اعالمیه
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وزها آقایان مزاری، افتخاری سرخ و سید محمد اسالمی به مدتی پس از رویداد مذکور، روزی از ر

گویند می. زادة مزاری در مدرسه مرعشیه گرد هم آمدندصورت کامالً اتفاقی در حجرة آقای حاکم

را چه کسی به « عناصر نامطلوب»مرحوم افتخاری از مزاری پرسید: اول راستش را بگو که این تعبیر 

بگو که این تعبیر چه  آوری. ثانیاًنمی در که تو خود از این چیزها سردهان تو اندخت؟ من یقین دارم 

 رود؟معنا دارد و در مورد چه کسی به کار می

از  7(ورس "بینی گاو"سرخ از قریة  رحمت اهلل افتخاریاز آنجا که رهبر غیررسمی آن جناح )

ر او احساس حسادت، حقارت های توانمند و اندیشمند جامعة هزاره بود و مرحوم مزاری در برابچهره

ها، تنها به ترور شخصیت و اخراج او و یارانش از سازمان نصر کرد؛ به همین دالیل و انگیزهو رقابت می

بسنده نکرد؛ بلکه سرانجام دست به ترور و محو فیزیکی افتخاری زد و آن چهرة متفکر، توانا و 

 نواندیش را از جامعة محروم هزاره گرفت:

 1.«[ افتخاری سرخ در بامیان توسط عوامل آقای مزاری به قتل رسید7717]ها بعد سال»

، در بامیان به دستور دشمن سابق خود، در حال خنده و با چشم بسته 7717سرانجام در سال »

 7.«کشته شد

های روشنفکری و نحلهو یکی از  های متفکر و توانای جامعة هزارهبدین ترتیب، یکی از چهره

مار گردید و رهبر آن، ت اولیای امور و توسط مزاری، تار و لق به همین مردم، با همنواندیشیِ متع

تا زعامت مزاری بر جامعة هزاره بر  به قتل رسید غریبانه در پایتخت اقتدار حزب وحدت )بامیان(

 ای خون، خشونت، خیانت و ترور استوار گردد.پایه

                                                                 
به   ی بینی گاو ولسوالی ورس بودند و بعداًهای مرحوم افتخاری و مرحوم مزاری هر دو در اصل از قریه( خانواده 7

دوره و همدرس نیز بودند و با هم در درس قریگی، مزاری و افتخاری، همل کشور کوچیدند. عالوه بر هممناطق شما

کردند. هر دو چهره، از بنیانگذاران و رهبران سازمان نصر نیز بودند. اما با وجود ای در مشهد شرکت میآیت اهلل خامنه

است و عطش رهبر شدن، مزاری را تا آن اندازه از اخالق و ها، افتادن در مرداب حزب و سیاینهمه اشتراکات و رفاقت

 حزب سابقش آلوده ساخت. فاعتبروا یا اولی االبصار! فضیلت بیگانه نمود که سرانجام دست به خون همرزم و هم

     به عالوه، اعتراض و انتقاد جدی استاد مزاری نسبت به مرحوم افتخاری این بود که او افکار روشنفکرانه و 

زند و به اصل مترقی والیت فقیه و ام القری بودن جمهوری ها دم میگرایانه دارد و از حقوق و هویت هزارهزارهه

ها، در بلندترین رواق معبد اندیشة خود مرحوم مزاری جای اسالمی اعتقاد ندارد؛ در حالی که بعدها همین    اندیشه

به عرش رساند و به اسطورة قوم و بابة هزاره مبدل ساخت، ی که مرحوم مزاری را از فرش گرفت. همان   اندیشه

انه نمود. فاعتبرو یا اولی مرحوم افتخاری را از عرش و به فرش کشاند و مستحق طرد، انزوا و سرانجام قتل مظلوم

 !الباب
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 جموعۀ فکری ـ فرهنگی کانون مهاجرم (4/1

 يت و اعضای کانونالف( هو

کانون »های پیشتازِ فرهنگی، روشنفکری و نواندیشی در جامعة شیعه و هزاره یکی از تشکُّل

ی آن های اولیهآمد که هستهشکن و پیشرو به شمار میهای خطاز حلقه بود. این مجموعه،« مهاجر

حوت همان  15) 51من به 11پیش از پیروزی انقالب ایران شکل گرفته بود و یک ماه پس از رخداد 

 سال( به صورت رسمی اعالم موجودیت نمود.

آقایان سلمان رنجبر و سید عسکر موسوی از لیدرها و بنیانگذاران کانون بودند. از دیگر اعضا و 

توان نام برد: سید محمد علی جاوید )رهبر فعلی حرکت(، عزیز اهلل فعّاالن اولیة آن افراد ذیل را می

سید عباس  ن فاضل سانچارکی، سید محمد رضا علوی،یلی حمیدی، سید حسزاده، نوروز ععلی

موسوی مالستانی، نعمت اهلل سید محمد اسالمی، لشکری )مقیم آلمان(، سید حمید اهلل جعفری، 

 . و ... علی صداقت )مقیم نروژ( ،حسین جاوید )مقیم استرالیا(، سید کاظمی )مقیم فرانسه(صادقی، 

 هاها و حلقها ساير گروهب( تمايز کانون ب    

های پرشمار آنروز، ماهیت ها و گروهکترین مزیت و ما به االمتیاز کانون نسبت به سایر گروهبزرگ

و هویت فکری و فرهنگی آن بود. کانون مهاجر، سرشت و ماهیت فکری، فرهنگی و روشنفکری 

شکال آن ـ باور و اعتقاد نداشت. بار نظامی و چریکی ـ به تمام اداشت. به مبارزة قهرآمیز و خشونت

مانیفیست  ی عاری از خشونت، معتقد و ملتزم بود.در مقابل، به پیکار نرمِ مدنی ـ فرهنگی و مبارزه

فراهم « تغییر الگوها و هنجارها»و « افزاریانقالب نرم» ،«بخشیآگاهی»ی کانون مهاجر از سه مؤلفه

یکار کانون را جَهد و جهاد فرهنگی و مطبوعاتی تشکیل آمد. به همین دلیل، ستون فقرات کار و پمی

( را از یک جیحونو  جوالی، پیام مهاجری فاخر و فخیم )داد و یک تشکُّل کوچک، سه نشریهمی

 کرد.آدرس و دفتر درویشانه، نشر و پخش می

( تحت 7751نشریة پیام مهاجر ارگان رسمی کانون، در سرمقالة نخستین شمارة خود )حمل 

 نگونه مورد اشاره قرار داد:، سرشت فرهنگی و مدنی کانون را ای«نخستین پیام»ان عنو
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کانون مهاجر، کانونی است فرهنگی که تالش آن در راه بازشناسایی فرهنگ اصیل اسالمی و ملی »

 7.«باشد و آرمان نهایی کانون، تحقق جامعة جهانی امت استدر میان مردم افغانستان می

 گوید:از بنیانگذاران کانون نیز در این خصوص میسید عسکر موسوی  

ما کانون مهاجر را برای این درست نکردیم که با دولت مرکزی بجنگد؛ بلکه قصد ما این بود که »

ها ابتدا یک هویت روشن سیاسی پیدا کنند تا مبتنی بر آن بتوانند با دولت مرکزی گپ هزاره

 1.«بزنند و به حقوق ملی خود دست یابند

 کانون  ها علیهها و تخريبجوسازی ج(

در شرایطی بروز و ظهور کرد که  کانون مهاجر با چنان هویت و ماهیت فرهنگی و روشنفکری،

سازی رادیکالِ گفتمان غالب و رایج در آن عصر، گفتمان جنگ، انقالب، مبارزة قهرآمیز و ویران

خریدار بود و هیچ ری، متاعی بیهای متعلق به گذشته بود و گفتمان روشنگری و روشنفکپدیده

کوبیدند و ها بر طبل جنگ و انقالب خونین و خشن میها و تنظیممحلی از اِعراب نداشت. همة گروه

 رسید.و بانگ حماسه و تکبیر به گوش می از در و دیوار افغانستان و ایران، غریوی جهاد و انقالب

های کانون در تقابل آشکار با آلها و ایدهطبیعی بود که در چنان فضای حماسی و رزمی، آرمان

  گرا و جهادی آن عصر قرار داشت و به همین دلیل، شانتاژها و های نظامیتمام احزاب و گروه

 هور، علیه کانون مهاجر شکل گرفت.های پیکارجوی نوظها از سوی سازمانتخریب

 د( نقش تخريبی سازمان نصر

« اولیای امور»طالح ضد الحاد و التقاط که به قصد تقرب به های جهادی و به اصیکی از این گروه

 دست به کار توطئه و دسیسه علیه کانون شد، سازمان نصر بود.

زاده که بعدها از اعضای فعّال سازمان اعضای سرشناس کانون )عزیز اهلل علی به اعتراف یکی از

ان نصر و عبد العلی مزاری، نقش باشد( سازمچاک مرحوم مزاری مینصر شد و اینک از پیروان سینه

ی در ایجاد جنگ تبلیغی و تخریبی علیه کانون مهاجر داشت. وی در گفتگوی طوالنی با عمده

به نقش تخریبی سازمان نصر به صورت گذرا اشاره ...« های جنبش روشنفکری ناگفته»نویسندة کتاب 

 کند:می
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سیاسى ظهور کردند که در  ى در عرصه هابعد یک عده گرو  به ]پیام مهاجر[ ى پنجم از شماره»

کانون  طور جدى با نى در سازمان نصر بهخصوص کسا چالش گرفتند؛ به نشرات خود مواضع مارا به

 7.«تندمقابله برخاس  به مهاجر

 ی از نقش تخريبی مزاریاهـ( خاطره

شود را یادآور می اما در مورد نقش تخریبی استاد مزاری علیه کانون، نامبرده یک نمونه و خاطره

 باشد: سعایت وی نزد اولیای امورموقف خصمانة ایشان علیه کانون و نشانگر  تواندمی که

 گوید: وی در آغاز آن خاطرة مفصل می

نیم نگاهی به وضعیت مهاجرین افغانی در »مطلبی تحت عنوان « پیام مهاجر»در شمارة ششم »

د مقامات ایران با مهاجران افغان )از جمله در به نشر رسید که در آن به نحوة برخور« ایران

سپس دو نفر از همکاران ما که به قصد توزیع نشریه در آن شهر  اردوگاه جهرم( انتقاد شده بود.

  و اردوگاهش، به جهرم رفته بودند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. ما دو ماه و دو روز، 

امی را به دنبال آنها گشتیم؛ اما نتوانستیم ردّپای آنها را ها و نهادهای مختلف امنیتی و انتظارگان

پیدا کنیم. سرانجام ناگزیر به آقای مزاری متوسل شدیم تا با استفاده از ارتباطات خود با مقامات 

 . «ایران، ما را در یافتن آن دو تن یاری کند

 زادة مالستانی(:اینک ادامه خاطره از زبان راوی آن )علی

م که در آن موقع یشد مزارىدامن آقاى عبدالعلى  به دست ه جا ناامید شدیم ناگزیروقتى از هم»

رهبران انقالب ایران،  شد و ارتباطات پیدا و پنهان با یکى از رهبران سازمان نصر محسوب مى

د. مزارى به ما در این موقع آقاى مزارى به ما کمک خوبى کر ... اى داشت اللّه خامنهت خصوصاً آی

ى درس  آید و جلسه اى عصر روزهاى دوشنبه در دانشگاه تهران مى آقاى خامنهیى کرد که راهنما

مزارى مرا  کند. جا اقامه مىرا هم در همان و سخنرانى براى دانشجویان دارد، نماز مغرب و عشا

ى درس  جا رفتم و در جلسه آن به یاى معرفى کرد و من در چنان روز و ساعت آقاى خامنه به

ى  م: ما از مجموعهیگفت ،دو نفرمان خود را معرفى نموده هرما   ... م. درس که تمام شدشرکت کرد

                                                                 
ی عزیر اهلل های جنبش روشنفکری افغانستان، دفتر دوم، بخش بازخوانی پروندة کانون مهاجر، مصاحبه( ناگفته 7

های دیگر در دفتر دوم که اینک مراحل هایی از این مصاحبه در دفتر نخست درج گردیده است و بخشزاده. بخشعلی

 گذراند.چاپ را می
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هاى  یم که آن آدمخواهیم بفهم م ما فقط مىیگفت... هستیم و مشکل ما این است  «کانون مهاجر»

 ما کجا هستند؟

  لب مربوط بهنشریه را که مط شماره ششماى همان  فاصله آقاى خامنهم، بالیکه این را گفت همین 

وضعیت مهاجرین را در خود داشت، از جیب خود در آورده و روى میز گذاشت و عنوان مطلب را 

 من نشان داد و گفت:  به

 نویسید؟ ا چرا این جور چیزها مىشم

شما با این : دم ظاهر خود را حفظ کنم، پرسیدمشده بودم، سعى کر همن که از این کار شوک 

 خوانید؟ دست آورده و مى یه را بهاین نشرهاى زیاد، چطور  مشغولیت

  از من پرسید: مگر تو را کى اینجا معرفى کرده؟ یاى با لحن معنى دار آقاى خامنه 

 !مزارىآقاى : گفتم

طورى به حال خودتان رها  کنید همین خوب، پس دیگه چه میگى؟ شما خیال مىگفت:  

 هستید؟! 

، مثل تان را راه ببرید ةپول تان را بگیرید. نشری ع خارج شدن از اتاق، بازهم گفت: بیاییدموق

 ها بنویسید. ى افغانى بقیه

 کنیم. ما زبان خودمان را قطع نمىباز هم من گفتم: نه خیر،  

بیایید پول تان را شد، باز هم گفت:  ى خود مى گلولهى سوم هنگامى که سوار ماشین ضد  مرتبه 

رى نکنید که ما از همان آقاى مزارى بخواهیم که ؛ کاید و کارتان را درست انجام بدهیدبگیر

 7.«گوشمالى تان بدهد

 و( چند تأمل پیرامون اين خاطره

دهد؛ زیرا وی از آشکارا نشان می را ریاکارانة مزاری نخست، روش و منشخاطرة فوق در گام 

کند تا ی میطرفی در مقام ابراز همدردی و همکاری، اعضای کانون را به یک مقام ارشد ایرانی معرف

گِرِهی از مشکل آنان باز شود؛ ولی از طرف دیگر، اسناد و مدارکی را بر ضد همان افراد، تهیه و در 

 تر گردد.ها عمیقدهد تا دردِسر کانونیاختیار مقام مذکور قرار می

                                                                 
 ( به نقل از همان. 7



 ـــــــــــــــــــــــاسطورۀ شکسته   □ 021

 

هد، دخدمتی در اختیار آن مقام ایرانی قرار میثانیاً: اسناد و اوراقی را که مزاری به عنوان خوش

ای جمهوری اسالمی در این پناه افغان و انتقاد از رویهایست در باب دفاع از حقوق پناهندگان بیمقاله

مورد. پس استاد مزاری در این ماجرا، به نفع بیگانگان و به زیان مردم و مهاجرین خود، به سعایت و 

طول حیات حزبی و  پردازد؛ همان چیزی که حرفه و هنر همیشگی مزاری درگردآوری اسناد می

 اش بود.سیاسی

آید که از دیدگاه اولیای ای در پایان خاطره، این نکته به دست میثالثاً: از سخن آیت اهلل خامنه

گ تحمیق )به تعبیر رهروان شیطان بزر را برای باتومو  چماقآقای مزاری صرفاً رول یک  امور،

کرده و های مستقل و آزاداندیش افغانی، بازی میها و مجموعهگوشمالی دادن گروه به منظور نامبرده(

ای برای مرعوب ساختن اعضای او خود نیز همین حیثیت را برای خود قائل بوده است. آیت اهلل خامنه

یا زندان و شالّق  ها و مسدود ساختن دفاتری تهدیدی مانند پلیس، بسیج، قطع کمککانون، از ابزارها

د و این از عجایب روزگار برز یک لمپن و زورگیر به نام مزاری نام میکند؛ بلکه صرفاً ااستفاده نمی

تر اینکه آقای مزاری نه تنها در داخل افغانستان؛ بلکه در قلمرو خاک ایران هم و از آنهم جالب است!

 .کرده استرا برای اولیای امور بازی می نقش یک چماق

 در اين بخش ختم کالمفرجام و 

   های روشنفکری( گفته شد، مرحوم مزاری در ش حاضر )مزاری و جریانبر بنیاد آنچه در بخ

 های امیدهای پیش از دبیرکلی حزب وحدت، از جانب اولیای امور مأموریت داشت تا تمام مشعلسال

ستارة این قوم درو کند. ها را از آسمان بیو رهایی در جامعة هزاره را خاموش سازد و تمام ستاره

ی کار و پیکار مزاری قرار داشت. ی، روشنگری، روشنفکری و آزاداندیشی، در سرلوحهستیز با روشنای

های رویش و زایش در جامعة هزاره را چینی، تمام کانونسازی و توطئهاو طی چهارده سال دسیسه

 تجرید، تضعیف و تخریب نمود.

هایی را که رقیب احتمالی جریانها و ی چهرهم اولیای امور، کلیهمزاری با اشارت و هدایتِ مستقی

 افزاری یا دکی برجستگی و توانمندی سختو ان دادها تشخیص میخود برای زعامت آیندة هزاره

داد و ی تبلیغی و فیزیکی قرار میدرنگ مورد هجمه و حملهبی  ؛کردمی را در آنها مشاهده افزارینرم

 فت.گری اختطاف و ترور نیز بهره میدر صورت لزوم از حربه
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های این اساس، جامعة محروم هزاره برای رهبر شدن مزاری، صدها قربانی داد و هزینه بر

ها و رنجبرها تنها بخش کوچکی از تاوان بزرگی بود ها، عاقلیکمرشکنی را متحمل گردید. افتخاری

 تر اینکندة هزاره برای ستاره شدن و اسطوره شدن مزاری پرداخت کرد. بخش بزرگکه قوم یخن

های داخلی احزاب ی جنگتاوان عظیم، قربانی شدن صدها و بل هزاران جوان گمنام هزاره در فتنه

 آمد.بیار اول آن معرکه به شمار میکه سازمان نصر، آتش بود

 خواهی عدالت آرمان  مزاری و  استاد ـ 7

جبهة »او را  نامند و جبهةمی« مقاومت عادالنة سیاسی»های او را رهروان استاد مزاری، جنگ

های افغانستان بود. به باور آنان، مزاری، منادی عدالت اجتماعی در برهوت نابرابری«. خواهیعدالت

های پنجاه و شصت که در دهه کرده و روشنفکری چون داکتر سید عسکر موسویحتی چهرة تحصیل

م رهروان تندرو خورشیدی خود زخمدارِ نیزه و دشنة مزاری بود و اینک نیز زخمدار دشنة دشنا

 7 .«مزاری تا پایان زندگی کوتاهش برای تحقق عدالت جنگید»گوید: در بارة او می ؛ایشان هستند

معطوف به ادعاهای فوق، اینک جای این پرسش باقیست که به راستی مزاری خود چه مقدار به 

گی سیاسی خود ایمان داشت و چه میزان در زند« خواهیعدالت»و آرمان « اجتماعی عدالت»مقولة 

 خواهی او در سطح جامعه و کشور سخن گفته شود؟به آن پایبند بود؛ تا در مورد داعیة عدالت

ی ؛ یعنی پدیدهتواند معطی شیء باشدفاقد شیء نمیگوید: یک گزارة معروف منطقی و عقالنی می

اء اعطا نماید؛ تواند آن صفت یا ویژگی را به دیگر اشیکه خود فاقد یک صفت و خصوصیت است، نمی

تواند به اشیای دیگر، نور و ی که خود، فاقد نور و روشنایی است، نمیمثالً موجودیت یا پدیده

روشنایی ببخشد. موجودیتی که خود، گرما و حرارت ندارد، قادر نیست به سایر موجودات، گرما و  

  های تواند دانشنمی  ای از فیزیک یا فلسفه ندارد،. فرد یا استادی که خود بهرهحرارت ببخشد

 ها.و هکذا سایر مثال گفته را به دیگران بیاموزدپیش

طلبی را در خواهی و عدالتتوانند آرمان آزادیمنطقی، کسانی می بر اساس مفاد این قاعدة بدیهیِ

 و عمل، باورمند و پایبند به مبادی و مبانی سرلوحة کار و پیکار شان قرار دهند که خود در عرصة نظر

آزادی و عدالت باشند. کسی که خود در عرصة پندار و کردار، بویی از آزادی و برابری نبرده است، 

                                                                 
 .155های افغانستان، سید عسکر موسوی، ص ه( هزار 7
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و اگر هم چنین  طلبی در سطح جامعه و کشور باشد.خواهی و عدالتتواند منادی آزادیهرگز نمی

 ر ندارد.فریب و شارالتان، هیج نام و عنوان دیگطلب، مردمفرصت یک ادعایی را مطرح کند، او جز

توان این پرسش را مطرح نمودکه خصوص سوژة مورد بحث این دفتر )استاد مزاری( میحال در 

ـ اجتماعی، چه مقدار به اصل عدالت اجتماعی یا عدالت  سیاسیامبرده ازنظر مبانی فکری و سیرة ن

رابر سایر سیاسی، باورمند و پایبند بود؟ مزاری در داخل جامعة هزاره، در درون حزب وحدت، در ب

اش، تا چه میزان، گی، در درون سازمان نصر و حتی در درون خانه و خانوادهاحزاب شیعی و هزاره

ای را در سطح افغانستان و در مقیاس چینن داعیه پرافتخار محور و برابری طلب بود تا پرچمعدالت

 ملی به دوش کشد؟

، تمام رقبای احتمالی خود )سلمان چنانکه قبالً گفته شد، مزاری در درون جامعة کوچک هزاره

رنجبر، عبد الحسین عاقلی، عسکر موسوی و ...( را یا سر به نیست کرد و یا متواری ساخت. به منظور 

تضعیف و تخریبِ رقیب دیگر خود )آیت اهلل محسنی( از هیچ اقدامی )اتهام، افترا، جنگ، ترور و ...( 

ها ساخت و رکوردار ها پشتهبر جامعة هزاره، از کشته فروگذار نکرد. به منظور استیالی سازمان نصر

جنگ داخلی احزاب گردید. در درون سازمان نصر، رقبای درون گروهی خود مانند افتخاری سرخ، 

های مردم قسیم اخگر و ... را از سازمان اخراج و رهبر آن جناح )افتخاری سرخ( را که از سرمایه

 و سر به نیست نمود.گردید، ترور محروم هزاره محسوب می

در درون حزب وحدت، او نیمی از بنیانگذاران، اعضای شورای عالی نظارت و شورای مرکزی، 

مسئوالن و هواداران آن حزب )به شمول معاون خود( موسوم به جناح اکبری را حتی وجود و حضور 

خواند. منان میگر و عصای دست دشکرد و تمام آنها را مشتی معاملهآنان را از اساس انکار می

سنبله را خلق کرد.  17ی خونبار اش، غائلهسرانجام هم برای قلع و قمع کامل همان همکاران حزبی

ترین صدای انتقاد و اعتراض در درون حزب وحدت را نداشتند و مزاری و پیروانش تحمل کوچک

 کردند.منتقدین و معترضین را با داس خونین درو می

ه استاد مزاری در داخل جامعة هزاره و در درون حزب وحدت، سردمدار بر این اساس، در حالی ک

توانست در بیرون از این دایره و در سطح افغانستان، داعیة استبداد، انسداد و انحصار بود؛ چگونه می

ها ! در حالی که در جمع مجموعهرا سر دهدی اجتماعی برقراری مناسبات عادالنهو شکستن انحصار 

توانست شعار دی، جز برای خود و جناح تحت فرمانش، حق حیات قایل نبود، چگونه میو نیروهای خو

خواهی و برابری طلبی را در سطح ملی فریاد کند؟ کسی که در درون جامعه، حزب، جناح و عدالت
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شده و همواره از شیوة نفی، انکار و حتی خانوادة خود، نماد ضد عدالت و ضد برابری شناخته می

خواهی دار آرمان مقدس عدالتداعیه تواند کرده است، چگونه میی دیگران استفاده میحذف فیزیک

 نشین به مبارزه برخیزد؟حاشیه شد و با پدیدة نفی و انکار اقوامدر سطح ملی با

بر بنیان آنچه گفته شد، مزاری به منظور تحمیق مردم و تخدیر عوام، شعارهایی را مطرح و فریاد 

رگز التزام عملی و تئوریک به آنها نداشت. از حکمتیار، ربانی و مسعود، چیزی را کرد که خود همی

ها خواست که هزارهاز دیگران مصرانه می کرد که خود هرگز به آنها ایمان و التزام نداشت.مطالبه می

شان را زیر کرد و گاه هزاره بودنرا انکار نکنند؛ اما در درون جامعة هزاره تمام رقبای خود را انکار می

ها را دو درصد جمعیت کرد که چرا هزارهبرد. از مولوی یونس خالص پیوسته انتقاد میسئوال می

 مشتی »ین خود در جامعة شیعه و هزاره را ما خود تمام رقبا و منتقداافغانستان خوانده است؛ 

 آورد.و نیم درصد هم به حساب نمی خواندمی« گرمعامله

جبهة »اش بود و نه جبهه« مقاومت عادالنة سیاسی»های او جنگبه همین دالیل، نه  

تواند معطی شیء باشد. کسی که خود بویی از عدالت ؛ زیرا فاقد شیء هیچگاه نمی«عدالتخواهی

 تواند این موهبت الهی را به دیگران اعطا کند.نبرده است، نمی

ما( در بارة استاد حاجی محمد  ترین رهروان مزاری )حلقاتِ عصری برای عدالت و امروزارتدکس

  گویند:محقق می

این شخص ]محمد محقق[ وقتی بر سینة حاجی احمدی و آقای کاشفی از مسئولین بلند پایة »

حرکت اسالمی در مزار شریف و دیگر عناصر مقاومت ملی از جامعة خودش فایر ]آتش/ شلیک[ 

  7.«؟باشد تواند ایمان به دموکراسی و عدالت داشتهکند، آیا میمی

توان مطرح نمود: آیا فردی که در تر در مورد مزاری هم میاین پرسش توبیخی را در مقیاس وسیع

هزار انسان از مردمِ  13ها آتش گشوده  و سنبله مستقیماً بر سینة فرزندان مقاومت ملی هزاره 17

     عدالت و آرمان تواند ایمان به تبار خود را مقتول و مجروح ساخته است، میمذهب و همهم

ی اهدایی گلبدین، سینة پاک عباس پایدار، هاکسی که با گلوله ها داشته باشد؟هزاره طلبیعدالت

، قوماندان کرم، شیخ ناظر و دیگر فرزندان با شهامت مقاومت ملی هزاره را نشانه رفته قوماندان صابر

 جامعة هزاره یا در سطح ملی باشد؟! طلبی دردار آرمان مقدس عدالتتواند داعیهاست، چگونه می

                                                                 
 .1( عصری برای عدالت، کانون فرهنگی رهبر شهید )اسالم آباد(، شماره  7
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آمیز خود با حزب اتحاد اسالمی و فرقة هفتادِ ژنرال مؤمن را )که های جنونمرحوم مزاری، جنگ

نامید و هدف طلبانه میهیچکدام نه دولت بودند و نه حق کسی را غصب کرده بودند( مقاومت عدالت

خواه و فاشیستی طالبان نمود؛ اما به جریان تمامتها تبلیغ میها را ستاندن حقوق هزارهاز آن جنگ

شد و حتی قومی را داشت( بدون قید و شرط تسلیم می)که ادعای تشکیل حکومت انحصاری تک

از عدالت  در برابر فرودستان و ناتوانان، سخنآورد. مزاری نامی از حقوق هزاره هم به میان نمی

اما در برابر فرادستان و زبردستانی چون طالبان و گلبدین، آورد؛ و برابری اقوام به میان می اجتماعی

 آورد.طلبی و برابری اجتماعی به میان نمیهیچ نامی از آرمان عدالت

  فرق دارد! شارالتان با قهرمانـ 3

هایی چون مزاری، مسعود، دوستم، حکمتیار، سیاف، خلیلی، محقق و امثال آنان، افراد و چهره

یک ملت یا قومیت باشند؛ زیرا « ستارة تاریخ»یا « اسطورة قومی» ،«هرمان ملیق»توانند هیچگاه نمی

ها و قهرمانان، هیچگاه علیه مردمِ هموطن، هروطدهد که اسمیها و اقوام نشان طالعة تاریخ ملتم

اند. هیچ قهرمانی دست به تخریب وطن و قتل و خون خود دست به اسلحه نبردههم همکیش و 

 ،«ضد قهرمان»خود نیالوده است. در ادبیات ملل جهان از چنین آدهایی به عنوان کشتار هموطنان 

ها، هیچ ملت و سرگذشت شود. در موزة تاریختعبیر می« های منفی و منفورچهره»و « خائن ملی»

های میهن خود و اجساد توان یافت که از تل ویرانهسازی را نمیفراز و تاریخای گردنچهره

 ی خود سکوی قهرمانی ساخته باشد.اهموطنانش بر

شود که برای تحقق آرمان بزرگ و مقدس )آزادی، قهرمان ملی یا قومی به کسی اطالق می

استقالل، عزت و کرامت انسان، تأمین عدالت و ...( دست به کار، پیکار و ایثار زده باشد. قهرمان، 

گر میهن خود. نوک تفنگ قهرمانان، قربانی و فدایی مردم و میهن خود است؛ نه قاتل مردم و ویران

 همواره به سوی دشمنان مردم و میهن نشانه رفته است، نه به سوی فرزندان مردم و میهن.

کشی، قتل یادشده که فضیلت و افتخاری جز هموطن ساالر و ویرانگرهای جنگ، چهرهبراین اساس

 بنیان کدام معیار و منطق، اند، برههای ملی و ... نداشتیهسرماتاراج مردم، انهدام میهن، تخریب  و

حداقل از ـ  های تحت امرشاناسطورة قومی باشند؟ آیا این افراد و گروپ توانند قهرمان ملی یامی

 اند؟کار و مصروفیت دیگری هم داشتهکشتار هموطنان و تخریب میهن خود،جز ـ 7715تا  7717سال 
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ها )نه قهرمان ملی کشور( نامید؛ تاجیک ان قومیقهرمحتی اگر با اغماض و ارفاق بتوان مسعود را  

ها نیالوده بود؛ باز هم چنین ارفاق و به این دلیل که دستانش را در جنگ داخلی به خون تاجیک  صرفاً

د؛ زیرا ها قلمداد کرتوان مبذول داشت و او را قهرمان قومی هزارهنمی اغماضی را در حق مزاری 

ها رنگین بود. مزاری بیش از دیگر اقوام و احزاب، فق به خون هزارهتا مردستان او و سازمان نصرش 

هزار انسان  13سنبله(  17ها را به زمین ریخت. او تنها در یک مورد )غائلة ها و وحدتیخون هزاره

یا « قهرمان قومی»توان عناوین شیعه و هزاره را مقتول و مجروح ساخت. آیا به چنین فردی می

 طالق کرد؟را ا« قهرمان ملی»

  ؟هزاره سقوِه بچ هزاره يا مسعودِمزاری؛ ـ 4

ها حداقل از زمان تأسیس کشوری به نام افغانستان، دارای سرگذشت و ها و تاجیکهزاره

ها اتفاق افتاد: نخست، ظهور اند. دو نقطة انفجار مهم در تاریخِ تاریکِ تاجیکسرنوشت مشابه بوده

ـ  مسعودقو( و تشکیل حکومت تاجیکی نُه ماهه؛ دومی ظهور )معروف به بچة سحبیب اهلل کلکانی 

محلِ( تاجیکی به مدت چهار سال. پیام و پیامد دو آدرس و بیبند )و گاه بیو تشکیل دولت نیم ربانی

در جغرافیای موسوم به « تاجیک»انفجار یادشده، تأیید و تثبیت وجود و حضور قومیتی به نام 

 افغانستان بود.

در  هامقاومت خونبار هزارهها رخ داد: نخست، قیام و هم دیگر در تاریخِ تاریکِ هزارهدو انفجار م

و اعدام فرعون عصر )نادر غدّار(  عبدالخالق هزارهبرابر فاشیزم قبیلوی عبدالرحمن؛ و دومی، ظهور 

ن این بود گفته برای جامعة جهانی و سایر اقوام افغانستاتوسط وی. طنین و پیام دو انفجار بزرگِ پیش

 کنند.مینیز در این سرزمین زیست    « هزاره»ستیز به نام که گروه قومی سرکش و ستم

های ها دارای دو شخصیت تاریخی و قهرمان قومی در سدهمعطوف به آنچه گفته شد، تاجیک

زبان و . هر دو چهرة یادشده، دریمسعودو دیگری احمد شاه  کلکانیمتأخر هستند: یکی حبیب اهلل 

های تبار بودند. هر دو با مبارزة مسلحانه به نام و آوازه رسیدند. هر دو چهره، علیه حاکمیتتاجیک

مسلط تاجیکی گردیدند و سرانجام هر دو بند و نیمهپیشین شوریدند و موفق به تشکیل ساختار نیم

 روند.می های تاریخی قوم تاجیک به شمار نفر از چهره

است.  انه و کامالً متضادورد قوم تاجیک با دو چهرة یادشده، به شدّت دوگاما امروزه، مواجهه و برخ

اند و با چنگ و آنها احمد شاه مسعود را به عنوان قهرمان قومی و احیاگر قومیت تاجیک پذیرفته
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  افغانستان نیز تثبیت نموده، یک چهرة « قهرمان ملی»کنند تا او را به عنوان دندان تالش می

ها عنوان کتاب، صدها عنوان مقاله، گزارش، خاطره و ساز از او تصویر نمایند. دهاریخای و تافسانه

 . اند و ...ها حلقه فیلم مستند و تخیّلی از زندگی و مبارزات او ارائه کردهیادنامه، ده

گیرد که هیچ تراشی از مسعود در حالی صورت میسازی و قهرماناینهمه تجلیل و تمجید، اسطوره

گیرد. نمی، صورت کلکانید یا تجلیلی از چهرة تاریخی دیگر قوم تاجیک یعنی حبیب اهلل یادکر

کنند و نه تحقیر و تخریب. به طور عموم، ها، حبیب اهلل سقازاده را نه تجلیل و تمجید میتاجیک

 اند.سپرده روشنفکران و سوادمندان جامعة تاجیک، سقازاده را عامدانه به طاقچة نسیان 

گفته، اینگونه متفاوت و دوگانه است؟ چرا اجهه و برخورد قومیت یادشده با دو چهرة پیشچرا مو

ای پالیسی یک بام و دو هوا؟ پاسخ بسیار روشن است. زندگی، شخصیت و کارنامة مسعود به گونه

اش قابل طرح و و ستارة قومی شدن را دارد. کارکرد و کارنامه پتانسیل قهرمان شدنبوده است که 

کند. اما حبیب اهلل یک اع است. اگر بزرگش کنند، اسباب استهزا و تمسخر سایر اقوام را فراهم نمیدف

سواد بود که جز شجاعت و جنگاوری، هیچ فضیلت و مزیتی سقازادة روستایی و یک راهزن بی

اً به سیل ستاره شدن را ندارد. دقیقننامة او قابل طرح و دفاع نیست و پتانداشت. کارنامه و زیست

اند؛ تا بدنامی یک فرد، به یک گروه همین دالیل، قوم تاجیک، حبیب اهلل را به امان خدا رها کرده

 قومی بزرگ سرایت نکند و کارنامة یک شخص، به پای یک کتلة انسانی و یک قومیت محاسبه نگردد.

را به دم  ها آنقدر درک و شعور دارند که افسار یک ملیّتتر، تاجیکبه عبارت غیربهداشتی

 .عنانِ سرنوشتِ یک قومیت را به سرگذشت یک راهزن گِرِه نزننددرازگوش نبندند و 

، اینک پرسش اساسی در مورد قومیت              ها گفته شدمعطوف به آنچه در خصوص تاجیک

و  ها داشتها( این است که مرحوم مزاری جایگاه مسعود را برای هزارهسرنوشت آنها )یعنی هزارههم

خور احترام و قابل دفاع هست حد دردارد یا جایگاه بچة سقو را؟ آیا شخصیت و کارنامة مزاری به آن 

خود مطرح و تبلیغ نمایند « ستارة تاریخ»و « اسطورة قومی»ها تالش کنند تا او را به عنوان که هزاره

سرانجام، بزرگ کردن های چنین کاری بیش از فواید و عواید آن است؟ ها و زیانیا اینکه هزینه

وی به « بچة سقو ساختن»هاست و یا سکوت در برابر او و او به نفع هزاره« مسعود ساختن»مزاری و 

 هاست؟هزارهنفع  

ها بود و هست که ها، بچه سقو هزارهها و وندیستبه باور این قلم، مزاری به حیث سردمدار لمپن

ثمری برای این قوم ندارد. اعمال و کارنامة مزاری و  بزرگ کردن او جز بدنامی و افتضاح، هیچ سود و
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ائتالف وند و نصر مانند کارنامة بچه سقو هرگز قابل دفاع نیست. مرحوم مزاری از نظر سواد و فرهنگ 

و نیز شخصیت و اخالق، نسخة دوم بچه سقو بود؛ در عین حال، شجاعت و جنگاوری او را هم نداشت. 

ی نیز کپی کارنامة سقازاده بود؛ چنانکه فرجام کار آن دو نیز دو روی کارکرد و کارنامة مرحوم مزار

یک سکه بودند: حبیب اهلل به عهد و سوگند نادر غدّار اعتماد کرد و سرش باالی دار رفت و مزاری به 

 عهد و پیمان طالبان اعتماد کرد و زیر برچة آنان جان سپرد.

سقازاده و به فراموشی سپردن عامدانة او، دچار  ها با کنارگذاشتناین همانگونه که تاجیکبنابر

ها نیز با حذف و کنارگذاشتن مزاری، دچار هیچگونه ثُلمه و اند، هزارههیچگونه خسران و زیان نشده

  دچار آسیب و آفت « کم قهرمانی»یا « قهرمانیبی»ای نخواهند شد. هیچ ملیّت و قومیتی از صدمه

و « ستارهبی»توان می .گرددمیر اُفت و آفت فراوان فتاگر« قهرمانیبد»گردد؛ اما هر قومیتی از نمی

توان کرد؟! براین اساس، چه می« اسطورة مزاری»و « ستارة سقوی»زندگی کرد؛ اما با « اسطورهبی»

ی کنارگذاشتن مزاری و ائتالف وند و نصر یعنی رهایی از دردسر بزرگ و برائت از تاریخ و کارنامه

 هاست.ز قابل ارائه و دفاع نیست و این بسیار به نفع هزارهسیاهی که هرگ

  چهره سوی آن و سکّهروی  آن( 5

ممکن است بسیاری از مطالب و مندرجات این جزوه شیفتگان و مشتاقان استاد مزاری را پسند 

      ساده و ریز که برای  ةیک نکت . توجه بهتلقی کنندمغرضانه و عاری از حقیقت  نیفتد و آنها را

ها ما را کس، ثقیل و دیرهضم نباشد و دندان عقل کسی را کند نسازد، شاید در کمتر کردن فاصلههیچ

 یاری رساند:

به عبارت دیگر،  اند: مثبت و منفی، قهرمان و جانی.سازان، اغلب دارای دو چهرهقهرمانان و تاریخ

 ةبه عنوان کسی که ایران را از سیطر ارنادرشاه افش  مثالً این سکّه دو رو دارد و این چهره، دو سو.

 )عثمانی و دیگر همسایگان( های دیگر ایران را از اشغال بیگانگانها( نجات داد، بخشخارجی )افغان

خارج ساخت، وحدت ملی و حاکمیت مرکزی را بار دیگر در این سرزمین احیاء و ایجاد نمود؛ در نظر و 

شود؛  شناخته مفاخر ملیو از  بخشنجات ، قهرمانِفاتح رِساالسپه ر اغلب ایرانیان به صفت یکباو

 گرا وملی از دید و نظر یک ایرانی از نادر قلی افشار، هرمانانهی ابرانسانی و قولی این چهره و سیما

جهت مورد تهاجم و دید آن هندی بیچاره که وطنش بیةایران دوست است؛ اما همین نادر از زاوی

دارو ندارش غارت و فرزندانش به کنیزی و غالمی  اش بر سرش خراب و، خانهتاراج نادر قرار گرفته
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نظیر است؛ یا از دید هزاران ایرانی که توسط یک جنایتکار، سفاک و الشخور بی؛ او گرفته شده است

 رحم است.)از جمله فرزند خودش( نیز او یک جانی و جالد بی نادر، مقتول و یا نابینا شده اند

             خونریز تاریخ ةترین جانی و چهرها به صفت بزرگغول را بسیاری از ملتچنگیز خان م

هم هست و ، آنروز هم یک قهرمان و منجی بود و امروز و مغولستان شناسند؛ اما برای مردم مغولمی

ها، گیرند؛ یا هیتلر از دیدگاه مردم آلمان، پیشوا بود از دیدگاه دیگر ملتسالگرد تولدش را جشن می

 بال.

بنابراین مزاری هم دو چهره و سیما دارد. آن چهره و تصویری که تا امروز ذهن شما را پر کرده 

      سرایی، گویی، حماسهاست، توسط کسانی ترسیم شده که اساس و بنیان کارشان بر زیاده

چهره نظر  تراشی بوده است. پیوسته و یک جانبه به یک روی سکه و این سویسازی و بابهقهرمان

اند اند. آسمان و ریسمان، حقیقت و افسانه را به هم دوختهاند و جز حسن روی یار چیزی ندیدهداشته

فرضی، خطاهایش را یک قوم بسازند. بر اساس چنین پیش تاریخ ةستارو  جاوید ةاسطورتا از او یک 

 اند. های زمینی نامیدههایش را آیههایش را حماسه و شاهکار و گفتهمعجزه و کرامت، خونریزی

تابان  ة، چهرایرسانه فرهنگی و این همه هیاهو و غوغاساالری ـولی این لشکر کشی تبلیغی 

سازد و نه عریان. و هیچ چیزی را هم عوض نخواهد کرد؛ زیرا قصر فریب و حقیقت را نه پنهان می

زل و غبا هیاهو و بلوا، و فروریختنی.  بنیاندروغ، النه عنکبوت است و شجره خبیثه، سخت سست

یک نویسنده معاصر انگلیسی: « سامرست موام» ةتوان افسانه را حقیقت ساخت. به گفتدغل نمی

 .شودبزنند، تبدیل به حرف حق نمی هم حرف باطل را اگر هم چهل میلیون نفر

ید؟ ااما جان کالم اینجاست که آیا تا هنوز آنسوی چهره مزاری و روی دیگر این سکه را دیده

 311غرب کابل که  ةرنجور و جنگ زد، بیایید یک بار هم که شده، مزاری را از دید کودکان گرسنه

   های استاد مزاری در جهنمی از وحشت و اضطراب شبانه روز در میان خون و آتشی ناشی از جنگ

ای که مال، ندهکیخن ةگزیداند، نیز تماشا کنید! بیایید مزاری را از چشمان آن هزارة وندیگذرانده

جان و حیثیتش توسط این فرزندان بابه مزاری پایمال شده است، نیز تماشا کنید! مزاری را از منظر 

سنبله که عملیات آن با شفر  17 یفاجعه گناهِو بی ، هزارههزار کشته و زخمی مسلمان، شیعه 13

نوز مزاری را از دید آن مخصوص از اقامتگاه رهبر شهید قوم آغاز شده است، نیز بنگرید! آیا ه

انداخته شده است، نگاه  سوزیکوره آدمت در هموطنی که صرف به دلیل تعلق داشتن به فالن ملیّ

چطور؟ از دیدگاه زنان هتک حرمت شده چطور؟ از « گانی»کرده اید؟ از دید زندانیان محبس مخوف 
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ها گری و دهوندی لمپنیزم، دید یک میلیون شهید وطن که بر مزارشان بیرق جنگ، جنون، فاشیزم،

 . رذیله دیگر به اهتزاز در آمد چطور؟ و...

 ای است به آن سوی چهره.ای است به این وادی و روزنهاین جزوه، دریچه و پنجره

  !تبهکاران و ونديانپیامبر  (6

عمل ایم، این گفتن ندارد که اگر در این نوشته به نقد و سنجش کارنامه و کارکرد مزاری پرداخته

ایم مزاری در ها نیست. اگر گفتههیچ گاه به معنای تأیید و تمجید از عملکرد دیگر رهبران و مجموعه

 قیم بوده است.ها مستصراط نامستقیم قدم زد، مفهومش این نیست که صراط دیگر حضرات و جریان

حزبی و عات در مناز های درگیرسیاست و تحوالت افغانستان و سران تنظیم ةاغلب بازیگران عرص

سرنوشتی امروزی، شریک و سهیم بوده در خلق این سیه روزی ملی و تشتت و بی قومیِ دهة هفتاد،

تر. تفاوت ملموسی که میان دو مورد وجود دارد این است که و هستند؛ منتهی در مقیاس محدود

ای معجزه و کنند تا از آنها موجودات مقدس، شایسته زیارت، دارپیروان سایر رهبران تالش نمی

، تجسم سید الشهداءتاریخ،  ةستارجاوید،  ةاسطور، سمبل، پدرکرامت و شفا دهنده بسازند و آنان را 

 این ساخت و سازهای  ةدهند. اما در مورد مزاری هم... لقب نمی جبرئیل ویب پیامبر ،امامها، ارزش

که هنوز آن  اوینیشود. تنها عنل میدریغ اعمارویه و اعطای القاب و عناوین کیلویی، کریمانه و بیبی

امام، پیامبر، اما سایر مقامات مانند:  است. «و جبرئیل خدا»نشده،  هامرحوم مفتخر به دریافت آن

 اهلل، سخاوتمندانه برایش اعطاء شده است: تآیپیشوای مذهب، ولی، معیار حق و باطل و 

 نوشت:« ن زماناز حسین تا حسی»ن در مقاله ای تحت عنوانامة وحدت هفته

آید و سورة انسان بودن انسان محروم جبرئیل عصر ماست که از حراء تاریخ میمزاری پیامبر بی»

 7.«گیردمی و برده و جوالی را در متن نظام اشرافیت زمان به تالوت 

مزاری برای ما یک امام بود و کرامت اولیائی یادگار گذاشت و اعجاز داشت و راه او مذهب »

 1.«ماست

های تشکیالتی و هر حال موقعیت شهید مزاری معیار جاوید حق و باطل ما در حرکت و در»

 7.«حزبی ماست

                                                                 
 .131( هفته نامه وحدت، ارگان نشراتی حزب وحدت در ایران، شماره  7

 .1( امروز ما، نشریه حزب وحدت )جناح مزاری( در پاکستان، شماره  1
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 1.!«های جهان، صلواتاهلل مزاری رهبر هزاره تبرای شادی روح آی»

! در زاری در اکثر ایام سال روزه داشتگفت: شهید مابلهی در مراسم سالگشت او در کابل می

ر کور و شل ازبک را ، چندین نفشریف مقبرة رهبر شهید در مزار گفت:ی میهمان مجلس، ابله دیگر

 ! هازنباره ! ظریفی فی المجلس در گوشم زمزمه کرد: قابل توجه کَل )کچل( ها وشفا داده است

هایی که برای مزاری نوشته شده، این ادعا به صورت یک خبر ها و یادنامهنامهدر تمام زیست

[ از مکنت نسبی حاجی خدا دادع، نقل شده است:از آنجا که پدر رهبر شهید ]متواتر و مورد اجما

های علمیه، شهریه ]معاش ماهانة طالب[ دریافت مالی برخوردار بود، شهید مزاری هیچگاه از حوزه

اند که با چشم غیر مسلح! ها نفر از عالمانِ هم عصر مزاری گواهی دادهدر حالی که ده 7؛«کردنمی

نامة او از جانب دیگر، سید عسکر موسوی در زیست اند.ری را در صف دریافت شهریه دیدهبارها مزا

در یک خانوادة فقیر هزاره در روستای نانوایی چارکنت واقع  7715عبدالعلی مزاری در سال گوید: می

 دراز و متمکنِ فقیر!موی پهن و کَلِای ریشیعنی کوسهو این  1.«در والیت بلخ به دنیا آمد

اش از روزی که در ایران رحل کرد؛ بلکه خانوادهنه تنها مزاری خود شهریة حوزه را دریافت می

این کشور اقامت افگندند، همواره معاش و مصارف شان به عنوان خانوادة شهید، از سوی بنیاد شهید 

کت ؛ در حالی که پدر و برادران مزاری به دست نیروهای حزب جهادی و شیعی حرشدپرداخت می

 ها یا کدام کافر و مشرک دیگر.اسالمی و در جنگ داخلی کشته شده بودند، نه در مصاف با روس

برای ادامة گوید: بارة تحصیالت مزاری میاه و روشنفکری چون عسکر موسوی درای آگحتی چهره

حوم در حالی که مر 5؛«های مترقیانه آشنا شد ...تحصیل راهی نجف و قم شد. وی در قم با دیدگاه

مشغول تحصیل نبود تا در  به صورت جدی و تمام وقت مزاری اساساً طلبة نجف نبود و در قم نیز وی

های انقالبی در راستای های مترقیانه آشنا شده باشد؛ بلکه بیشتر مصروف فعالیتآنجا با دیدگاه

و افغانستان رفت  مبارزات مردم ایران بود و به طور مکرر به کشورهای عراق، سوریه، ترکیه، پاکستان

مجال تحصیل  رد دنیای حزب و سیاست شد وکرد. با پیروزی انقالب ایران، وی تمام وقت واو آمد می

 در قم یا نجف را نیافت.

                                                                                                                                                                                                                 
 .777ه ( مجله حبل اهلل، شمار 7

 ( از سخنرانی عبدالحسین مقصودی در قم. 1

، در صفحات 7713، میزان 53( شاهد یاران، ماهنامة تاریخی ـ فرهنگی، بنیاد شهید انقالب اسالمی، شماره  7

 ها و خاطرات افراد مختلف، ادعای فوق تکرار شده است.متعدد و در نوشته

 .151های افغانستان، همان، ص ( هزاره 1

 .155ن، ص ( هما 5
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امام گفت: ها، با تکرار و تأکید میی علمی بود که در یکی از سخنرانیبه دلیل همین ضعف بنیه

ایم! شده قتل عام عمومیگفت: ما چندین بار میهایش ی؛ یا بارها در سخنرانرضا سالم اهلل علیها

تای کلّیات خمس یا تختة سیاهِ بلک بورد! به مانند اینکه کسی بگوید: سنگِ سیاهِ حجر االسود یا پنج

را « مکانیزم»گواهی عبدالحق شفق، او در چندین سخنرانی و جلسة عمومی در بامیان، واژة 

گوید: یک سال تمام من و استاد مزاری در بامیان بحث هدی میکرد! استاد زاتلفظ می« مکانیک»

داشتیم که آیا فقه و حقوق یک چیز هستند یا دو چیز؟ من و چندین نفر دیگر هرچه کوشش کردیم 

تا او را مجاب بسازیم که فقه و حقوق، عین هم نیستند، هرگز کوتاه نیامد و اصرار داشت که فقیه و 

گر ندارند! به گواهی منشی و کاتب مخصوص و مورد اعتماد مزاری )بصیر حقوقدان هیچ فرقی با یکدی

احمد دولت آبادی(، مزاری نه تنها از نعمت کتابت و دستخط محروم بود؛ بلکه امضایش را هم بلد 

نویسند، نیز از مرحوم می  که کودکان صنف اول « بابا آب داد»ای بنابر این، دستخطی به اندازه 7نبود.

 یادگار نمانده است.مزاری به 

یک فرد عادی و عامی که از هرگونه فضیلت و مزیتی، عاری  آور است کهچقدر دردو فرجام کالم:  

های تاریخ و تهی بوده است، صرفاً براساس عالیق حزبی و جناحی، آنچنان بزرگ شود که گویی چرخ

ت به حیث احیاگر هویت آن امحاگر هویت و اقتدار  یک ملیّ چرخیده است! میبشر بر روی شانة او 

کسی که به مذهب، مقدسات و  !ت معرفی شود و سردمدار نفاق ملی به عنوان فریادگر وحدت ملیملیّ

ها، آشکارا چوب حراج زده و حلقات الئیک و ضدمذهب را حیات دوباره بخشیده است، به ارزش

 لیغ شود.معرفی و تب، آیت اهلل و ... معیار حق و باطل ،امام پیامبر، عنوان

ها و برای تحریر این جزوه بوده است. اگر این دروغ پردازی هایمیکی از انگیزههمین درد و رنج، 

ها با سکوت برگزار گردد ممکن است به عنوان حقایق به حافظه تاریخ سپرده شود و سراییتحریف

 .فردائیان آنها را باور کنند

                                                                 
 .17های افغانستان، همان، ص ( مزاری ماندگارترین تالش در تاریخ هزاره 7
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 هیچتا  همهاز 

                      

 

 

 

  (رفتو روزی که  آمد)استاد مزاری؛ روزی که 

 

 

 

 



 

 

 اشاره:     

در این جزوه ناچیز و پراکنده در پی بازبینی و ارزیابی کارنامة سه ساله و رهبری مستعجل استاد 

)به  و کارنامه او پرداختیممحور و بستر به ارزشیابی کار  چهار تا حال درمزاری در غرب کابل بودیم. 

ایم و . اینکه چه مقدار در تصویر حقایق موفق بودهاضافة فصل پنجم که خارج از این چارچوب بود(

جای اینکه فهرست و جدولی ه ایم، قضاوت با خوانندگان است. حال بحقیقت را دیده یا ره افسانه زده

های پیشین را ارائه ای از فصلچکیده ز فشرده وقهرمان این دفتر و نی یهامه و عملکرد سه سالاز کارن

کرده باشیم، تصویر و نمودار کلی از وضعیت و جایگاه شیعیان را در آستانه ظهور و سقوط استاد 

این دو مرحله؛ دستاوردها،  ةکنیم تا خواننده با یک نگاه کلی و گذرا و مقایسمزاری ترسیم می

 ری را به تماشا بنشیند.محصوالت و برکات دوران رهبری استاد مزا

 ه آمدکروزی 

 سه هفته از ورود مجاهدین به کابل سپری شده بود که استاد مزاری از طریق مزارشریف وارد کابل

قرارگاه مرکزی حزب وحدت، مستقر گردید و به عنوان یکی از  علوم اجتماعیو در انستیتوت  شد

ن سرنوشت این مردم را به دست گرفت. در بزرگان شهر و دهر و مقتدرترین فرد شیعه و هزاره، عنا

که  قرار داشت و ممتازیها در شرایط ویژه شیعه از لحاظ موقعیت، جایگاه و فرصت ةاین زمان جامع

ها و برای اولین بار در تاریخِ سرشار از نابرابری افغانستان نصیب آنها شده بود. برخی از آن فرصت

 :اشاره قرار دادتوان مورد می به این شرح ها راموقعیت

هایی از شرق مانند چنداول، تایمنی و حتی قسمتی از منطقه شیعه نشین غرب کابل و قسمتـ 

 ؛قرار داشت )اعم از وحدت و حرکت( وزارت دفاع در کنترل مجموعه نیروهای شیعی

 حساس و با اهمیت پایتخت به شمول چندین وزارتخانه، دانشگاه کابل، ةیکصد نقطبیش از ـ 

آکادمی ثارندوی،  خاد، انستیتوت علوم اجتماعی، ةهای عمدمراکز و ریاست ملی سابق، شورای

شوروی، تپه  خانة فرهنگموزیوم ملی،  تخنیکم )پلی تکنیک(، مرکز تعلیمی وزارت خدمات دولتی،

ها و شیعیان قرار هزاره دیگر در اختیار ها مرکز نظامی و ملکیده وو انبارهای تسلیحاتی آن  اسکاد

 ؛داشت
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عالوه بر تسلیحات و امکانات بسیاری که در طول سالیان جهاد به دست نیروهای شیعی افتاده ـ 

های آن و سالح کوت اسکادبود، بخشی از انبارهای تسلیحاتی و امکانات اردوی رژیم قبلی از جمله 

 ؛نیز نصیب این نیروها شده بود

صالح، متعهد، رزم آشنا و  مجاهد مردان مطمئن و ارزشمند و سرمایة برخورداری از پشتوانهـ 

شیعه و تثبیت  ةآبدیده که با عبور از هفت خوان جهاد و رزم، اینک برای اعاده حقوق و حیثیت جامع

 ؛جایگاه آنان در نظم و نظام آینده آماده هر گونه ایثار و پیکار بودند

شیعیان افغانستان در اوج  به عنوان ممثّل اراده و آرمان وحدت اسالمیحزب مقتدر و توانمند ـ 

 ؛اقتدار، اعتبار و انسجام قرار داشت

ای روشن اسالمی، نوید بخش آینده حرکتو  وحدتهمجواری دوستانه و اخوت مذهبی دو گروه ـ 

 ؛برای شیعیان زجر دیده افغانستان بود

رایشاتی مند بود و از تعارضات و گکامل بهره گراییجامعه شیعه از نعمت و برکت همدلی و همـ 

 ؛مانند: درباری و التقاطی، سید و هزاره، جناح زید و عمر و سایر اختالفات نشانی به چشم نمی خورد

کشور  های سیاسی ـ نظامیو مجموعه ها در میان سایر اقوامجایگاه شیعیان و هزارهـ منزلت و 

محروم به طور طبیعی های ها و دیگر ملیتها، ازبکنیز در وضعیت بسیار مطلوب قرار داشت. تاجیک

ها پشتون آمدند.سرنوشت شیعیان به حساب میپیمان و همو نیز بر اساس پیمان جبل السراج، هم

ای به نیز به دلیل خصومت با رقبای سرسخت و تا بن دندان مسلحی چون مسعود و دوستم، عالقه

 ؛دادندنمی نشان و گشودن جبهة جدید رویارویی با شیعیان

به  )به طور مشخص شورای نظار و حزب اسالمی( و مشتاقان قدرت و انحصار تختو  تاجمدعیان ـ 

 هماهنگی و همسویی با جان هم افتاده بودند و هر دو طرف برای تقویت موضع و موقع خود نیازمند

توانستند بهترین بودند. رهبران احزاب شیعی با کمی مدارا و درایت سیاسی، می هاو هزاره شیعیان

 ؛را از این فرصت مغتنم به عمل آورنداستفاده 

کشور در کمال آرامش و انسجام در کنترل  نشین شمالشیعهو نیز نواحی  هزاره جاتسراسر ـ 

 هایها و داعیهای محکم و مطمئن برای خواستتوانست پشتوانهنیروهای شیعی قرار داشت که می

 ؛آنان در پایتخت کشور باشد رهبران سیاسی
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در این شرایط شیعیان از قدرت، عزت، وحدت، عزم ملی، نشاط روحی، سالمت  سخن، یخالصهـ 

  ها و ابزارهایی برای ـ ، اهرمساله  71به پشتوانه جهاد  ـاخالقی، احترام در سطح ملی و جهانی 

ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست اندرکار بود  ... برخوردار بودند. های سبز وفرصتزنی، چانه

با مدیریت منطقی )نه احساسی( تحوالت و اندکی خردورزی سیاسی، سرنوشت کشور و اقوام تا 

 برابریو  سیاسی عدالتای مبتنی بر ریزی سامان سیاسیمحروم به سمت و سوی حل بحران و پی

 به پیش رود. اجتماعی

 روزی که رفت

ه این مردم گردید و اسب در چنین شرایط و موقعیت نادر و استثنایی، استاد مزاری جلودار قافل

جوالن را سوار شد و به مدت سه سال تاخت و تاز کرد. وقتی طومار زندگی  ةزین زده و آماد

شیعه و هزاره در موقعیت و جایگاه ذیل قرار داشت و  ةپرماجرای او بعد از این مدت بسته شد، جامع

 ایشان چنین بود: و مدیریت سیاسی دستاورد و محصول دوران رهبری

دلیل برای یک حاصل و بیبی  بار بزکشی 11غرب کابل در اثر سه سال خونریزی جنون آمیز و ـ 

ای ترسناک و تلی از خاکستر تبدیل شده ، به ویرانه)که هیچگاه به دست نیامد( کلیدی ةوزارت خان

-می  گشت و فاتحان عربدهها هم میان نیروهای دولت و طالبان دست به دست میبود و همین ویرانه

 «.ایمها تشنهما به خون هزاره»کشیدند که 

افشار،  شورای ملی سابق، چند وزارتخانه، سایر نقاط با اهمیت پایتخت مانند دانشگاه، موزیوم،ـ 

...  و ، تخنیکم، مرکز تعلیمی وزارت خدمات دولتی )خاد(، آکادمی ثارندوی،چنداول، علوم اجتماعی

 نجاری، یکی پس از دیگری از دست رفته بود.نیز در طول سه سال ناسازگاری و ناه

 11انبوه تسلیحات و امکانات دوران جهاد و نیز غنائم بدست آمده از اردوی نجیب یا در طی ـ 

 جنگ استاد مزاری دود شده بود و یا اگر چیزی باقی مانده بود سخاوتمندانه به طالبان تقدیم شد.

     آرامش خاطر شیعیان در روز مبادا به حساب  ةو انبارهای تسلیحاتی آن که مای اسکادتپه ـ 

 به حزب اسالمی تحویل داده شده بود. ،آمدمی

هزار  13بعد از یک خونریزی مفصل درون گروهی که  وحدت اسالمیحزب منسجم و مقتدر ـ 

 به دو شاخه رقیب و متخاصم تبدیل شده بود. ،کشته و زخمی محصول آن بود، عمال ًاز هم پاشیده
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سنبله به دشمنی  17نیز بعد از فاجعه خونبار  وحدتاسالمی و حزب  حرکت ةاری دوستانهمجوـ 

 عمیق و خصومت پایدار مبدل گشته بود.

ها و مزمن سپرده بود و گرایش نفاقو  تشتتهمبستگی و همدلی جامعه شیعه جایش را به ـ 

غیر هزاره، سید و هزاره،  های گوناگون مانند تشیع درباری و تشیع التقاطی، شیعیان هزاره وتنش

 جامعه کوچک و واحد سر برآورده بود. یک ... از متن جناح زید و عمر و

توزانه مبدل شده بود و نفاق کینه عداوتو  خصومتبه  ،های محرومتائتالف و هم پیمانی ملیّـ 

 ةکرهای تازه و چرکینی بودند بر پیاعتمادی سیاسی، زخمبی ملی، خصومت و نفرت اجتماعی و

هاست و اقلیت گیرروز هم گریبانماعتمادی تا ااقوام ساکن کشور. این نفرت و بی ةها و هماقلیت

ها و حضور های سران اقلیترغم تالشعلی توانند به همدیگر اعتماد کنند؛ به همین خاطرنمی اینان

عتمادی هستند و گام ابی عمال ًدچار مرض مزمن تشتت و  ،آنان در چوکات واحدی به نام جبهه متحد

 شوند.به گام مجبور به عقب نشینی می

آمیز های جنونپیمانی استاد مزاری با حزب اسالمی حکمتیار، به دلیل جنگبا وجود ائتالف و همـ 

ها کشی میان آن دو، قوم پشتون نیز هزارهکشی و افغاناتحاد اسالمی و مسابقه هزاره حزب وحدت و

       های ها را در کورهآن اند وکوبیده هاند که میخ آهنین در مغز پشتوننگررا به دید مردمی می

ها از مزاری از گویا ترین نمونه استاد طالبان با یجویانهخشن و انتقام اند. رفتارسوزی سوزاندهآدم

 این دو قوم بود. خصمانة مناسبات

      گری منحط،نیزم و وندیلمپ جات و صفحات شمال، جایش را بهآرامش و انسجام هزارهـ 

گرایی مزمن و هرج و مرج غیر قابل آور، جناحهای داخلی خونبار، ترورهای کور، ناامنی نفرتجنگ

 تحمل سپرده بود که تا سالیان دراز ادامه داشت و دارد.

های داخلی قربانی شدند و یا برچسب خائن و شیعه یا در جنگ ةنیروهای صالح و جهادی جامع ـ

 به عنوان. در مقابل آنچه جانشین آنها و انزوا رانده شدندحاشیه  به عمالً ری به آنها زده شد ودربا

 وندی بود. هرزه و تبهکارِ لمپن، ، مشتی تفنگ به دستِه و هزاره گردیدمدافع حقوق و آرمان شیع

   شیعه به عنوان خائنین ملی و استفراغ ةجامع اندیشعاقبتو  صالحهای محترم، شخصیتـ 

امور حزب و  ةتندرو، مشکوک و ناصالح گردانند ا قرار گرفتند و مشتی افرادها، در تجرید و انزوشده

 جامعه گردیدند.
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کالم، هنگامی که استاد مزاری چشمانش را روی هم گذاشت و رهسپار محکمه عدل  ةخالصـ 

ه آب دادن و نه ارزشی برای گلی برای بالهی شد، نه چیزی برای نابود کردن باقی مانده بود و نه دسته

را  کشیده و بالکشخلقِ محنتپایمال کردن. هر چه بود او با خودش دفن کرد و تمام هست و بود این 

ها و ها، داشتهنشین ساخت. به جای آنهمه فرصتخاکستردرمانده و آنان را  تمام به باد فنا داد و

 شیعه و هزاره به یادگار گذاشت اینها بود:ها؛ میراث و برکاتی که آن اسطورة جاوید برای زمینه

های خالی و دشمنان انبوه، نفاق و نفرت اجتماعی در های آباد، دستهای ویران و قبرستانخانه

متخاصم، نیروهای مسلح  ةسطح ملی، تشتت و اختالف در سطح خودی، حزب فروپاشیده به دو شاخ

 . ... سرنوشتی وی، نا امیدی و بیکامشکست و تلخ بندوباری،وندی و چرسی، فساد و بی

کن و ویرانگری بود که بر دشت هموار، توان گفت او تندباد بنیانبا نگاهی به این دستاوردها می

هدایت نمود و « هیچ»تا اقلیم « همه»ما وزید و آنان را از دیار  جفادیدة آرام و مستعد زندگی مردمِ

یدی کرد که هیچوقت به دست نیامد. روزی که مزاری کل وزارتخانة یک همه چیز این مردم را فدای 

ها در شدند. وقتی او آمد، هزاره واجب الزکاتبودند و روزی که رفت، همه  واجب الحجها آمد،  هزاره

وقتی آمد،  عرشِ اقتدار و اعتبار جای داشتند؛ اما وقتی که رفت، در فرشِ ذلت و عزلت مقیم گشتند.

ستاره و چلچراغ بود؛ اما وقتی رفت، هفت کهکشان این خلق نیز تیره و هفت آسمانِ این مردم پر از 

 ای از آن ه و حماسهزساالری او نه تنها هیچ معجدر طول دو سال و هشت ماه قافله ستاره بود.بی

 های پرشمار از او به مشاهده رسید.ضایعهها و به ظهور نرسید؛ بلکه فاجعهزاده امام

پایان



 

 

 

 

 

 

 

 

 آزادیی هاپاسخ و مجازیی گفتگوها

 

 

 

 

  انتقاداتو  اهديدگاهبه  اسطورة شکستهنويسندة  هایپاسخ

 خوانندگان



 

 

 

 اشاره :

 فرزانه و مدیر به همت سایت وزین آرمان و "اسطورة شکسته"ی از جزوة هازمانی که بخش

آن یعنی  ةگارندن  ت،قضاوت عموم قرارگرف معرض دید و در نترنت ویباکفایت آن، روی شبکه جهانی ا

معضالت تحصیلی، تحقیقی و شخصی بود که نه فرصت اصالح، ویرایش  صاحب این قلم چنان گرفتار

نتقادات خوانندگان را و ا پاسخگویی به نظرات و نه فرصت خواندن و ت وفگیری آن جزوه را یاغلط و

مدیریت آن رسانه چه  پیرامون نوشته او چه بلوایی برپاست و دانست که درسایت آرمان وحتی نمی

خیالی غیرعمدی نویسنده آنچنان سهمگین بی شود. غیبت طوالنی وکمرشکنی را متحمل می فشار

های سازمان فهرست افراد و را در گردید که او نهایت مدیریت سایت ناگزیر ادامه یافت که در

 ازد.شته را متوقف سبادامه نشرآن ن جای دهد و "مسئولیت ناپذیر"و  "غیرپاسخگو"

عدم  مدت و خصوص غیبت دراز اعتراضات خوانندگان در نیز من به تصمیم مدیریت سایت و

لیت تمام آن دانم. مسئویآنها را حق به جانب م احترام می گذارم و پاسخگویی نویسنده، کامالً

ا به ام رعلنی رسمی و اعتذار بدینوسیله پوزش و ها مستقیماً به عهده من است وها و تنبلیکوتاهی

اغماض دارم. چه  کنم و امید عفو وگردانندگان محترم سایت تقدیم می پیشگاه خوانندگان ارجمند و

 !صدها گرفتاری بی وطنی و توان کرد! آوارگی ومی

آنگاه که اندک فراغتی دست داد و من قسمتی مربوط به اسطورة شکسته را درسایت آرمان 

چه فرصت طالیی  بوده ام و "ومن به تنهایی خموشتاب  تب و عالم در"جستجو کردم، دیدم که 

 ام.دست داده پاالیش آن جزوه را از برای گفتگو، مناظره و

های تایپی و سفانه غلطکردم. متأ این فرصت تازه، من نخست هفت بخش نشرشده را مرور در

 طوره بخش ب یم. هرهاگرفتاری مشکالت ویرایشی فراوانی داشت که مقصر آنها خودم هستم و

حرارت  خوانندگان با جدّیت و وجه است. بسیاری ازتبازدیدکننده داشته که قابل  نفر میانگین، هزار

ها زبانیها و بددشنام ستایش است. بسیاری از درخور اند که بازکرده نظر یید آن اظهارردّ یا تأ در

 اند که بازحذف کردهرا مدیریت محترم سایت  های کشورشخصیت اقوام و دیگر نسبت به نویسنده و

       قضاوت عموم قرار معرض دید و در سپاس است؛ اما به گمان من آنها باید ثبت و و قدر درخور

 .گردیدفرهنگ به درستی مشخص میبی سفید روی، بافرهنگ و گرفت تا سیاه روی ومی



 ـــــــــــــــــــــــاسطورۀ شکسته   □ 001

 

ی هاذیل بخش یید است که درتأ نظر، انتقاد، پرسش و 51دسترس قراردارد، حدود  آنچه اینک در

آنها، نخست نظرات خوانندگان  کپی برداری از منتشر شدة اسطورة شکسته موجود است. من پس از

 نهاآنهایت، فشردة  در نظرات مشابه را با هم تلفیق کردم و و هاپرسش را به دقت مرور کردم؛ سپس

 کنم:قد میرا به به ترتیب نقل و ن دسته تقسیم نمودم که اینک آنها را به چند گروه و

 گروه اول

 ةخروارها ناسزا وناروا، حوال اند وفرهنگ رفته و آنها که با دشنة دشنام و نیزة اتهام به مصاف فکر

    .. لقب . شرف، خائن ورا مزدور، کثیف، بی ، اومراعات یا با اندکی تخفیف و اند؛ ونویسنده کرده

 اند.داده

عقلی و  ـمفلس ذهنی  "!المفلس فی امان اهلل "ست که تنها پاسخ من به این فرزانگان قوم این ا

 .او نیست هیچ حرجی بر منطقی، مرفوع القلم است وی ـ ورشکستة فکر

 گروه دوم

 را ابراز توضیح، صرفاً احساسات، عالیق و عواطف شخصی خودو آنانی که بدون هیچگونه تحلیل 

 .. و. خورند وفریب تشیع درباری را نمی رند ودوست دا اند مرحوم مزاری را بسیاراند؛ مثالً گفتهکرده

اند با خواندن آن پنجرة جدیدی بر روی شان گشوده اند، گفتهمحتوای جزوه بودهموافقان  از یا اگر

 . ... شان را تغییر داده است وباورهای پیشین شده و

 و اثباتاً کدام نقد و قابل قدر؛ اما از آنجا که نفیاً نظرات این عزیزان بسیار محترم و احساسات و

سپاس، پاسخی برای آنها  و یادشده مطرح نکرده اند، طبعاً من هم جز تشکر رابطه با اثر پرسشی را در

 .ندارم

 گروه سوم

و  کعبه به عزم، سوراخ دعا را گم کرده ،چپ زدهبه کوچه علی و عامدانه که عجوالنه اندکی جمع

تأمل بجای نقد یا ردّ سخن من، یخن زید یب گروه عجول و روانند. این ترکستانو به سوی توران  قبله

خطای من، گردن  اثبات گناه و نکس ادعاهای من و بجای نقض و اند وگرفته عمر بیچاره راو 

یک  از است و دایناسور ای که مربوط به عصرسیره اند. شیوه وزده "شوشتر"را در  آهنگرهای دیگر

 رود. نمی رانتظا انسان سوادمند امروزی هرگز
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به  جای توجه و تمرکزه ب ـ که الحق دست مال نصرالدین را ازپشت بسته اند ـ این فرزانگان قوم

دشنام به سوی اتهام و ارائه پاسخ منطقی یا غیر منطقی به آنها، خروارها  و محتوا و مدعای اثر

فضیحتی نسبت به  فسق و از هیچ اند وکرده .. حواله. محسنی، فاضل، اکبری، مسعود، ربانی، سیّاف و

از  زمانی نیز نیز به میدان کشیداند. ناموسی آنان را نکرده و گاه مسایل خانوادگی و آنان فروگذار

آخر،  در واند. خوانده هاوابستگی آنان به دول خارجی سخن گفته و زمان دیگر  آنها را دشمن هزاره

یا حداقل به  قلمداد کرده و نامبردگان "ارادةبی غالم حلقه به گوش و نوکر"نویسندة کتاب را 

 پاداش از سوی آنها متهم کرده است. تجانبداری از آنان و دریاف

مدارا، به دلیل وفور جهل و قصور فهم، کرة ماه را از کرة االغ ناشکیبا و بی این جماعتِهر چند 

نه  ؛ و هم از این روی،فروشندکنند و از فرط تجاهل و تغافل، انجیل عیسی را به جو خر میتمیز نمی

 بیرون ای هندو هم قرآنکنند؛ اما از آنجا که گاه از خانهنه آنرا فهم می شایستة دریافت پاسخند و

توک افراد عاقل یا حداقل نیمه عاقل یافت شود؛ محض  میان اینها هم تک و آید، ممکن است درمی

 دهم:می ره قرارمورد اشابا توضیح و تفصیل  بیشتر آنها چند نکته را  خاطر

 بديهیات خرد و منطق: ـ1

 های منطق واثر، حداقل پدیده و داوری هر مقام ارزیابی و دارد که در خواننده انتظار نویسنده ا ز

های آموزه ندارد. یکی از دور نظر عقالنیت را از بدیهیات خردورزی و دهد و قرار مورد نظر استدالل را

؛ یعنی اگر گفتیم حسن آدم "دکناثبات شئ نفی ماعدا نمی"ه ابتدایی منطق این است ک بدیهی و

 یزید  :بگوییم های بدی هستند. اگرمحسن آدم خویی است، مفهومش این نیست که حسین یا

های ... مجسمه هارون و رساند که معاویه، مروان،نمی فاسد بود، الزاماً این مفهوم را ی ظالم وخلیفه

 ها. مثال ا سایر کذه اند. وتقوا بوده عدل و

طلبی مرحوم مزاری جنگ ناپذیری ونیز هرگاه از انعطاف اسطورة شکستهجزوة  در مانحن فیه و در

های صلح دیگران فرشته کند که مسعود، سیّاف، حکمتیار وگوییم، هرگز این معنا را القا نمیسخن می

 ف جنگجویان حزب وحدت سخنصفو انحرا ف در عروض فساد و و بروز . هرگاه ازاندهمؤدت بود و

جناح  سیّاف، حرکت اسالمی و دکه تفنگداران شورای نظّار، اتحا گوییم، الزاماً به این معنا نیستمی

 موارد. هم چنین سایر اند. وعاری بوده ها، بری وآسیب ها وچنان آفت اکبری از
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حزب اوست نه  د مزاری وآن نبشته، بررسی کارنامة استا موضوع بحث ما در و این اساس، محور بر

ایجابی  وحدت اکبری( نه نظر ها )شورای نظّار، اتحاد، حرکت وطرف ها ودیگران. نسبت به سایرگروه

های احتمالی کاریسیه از نه تأیید شان. اگر دد تخریب آنها هستیم وصداریم و نه نظرسلبی. نه در

موضوع کتاب  خارج از ندارد و ما قرار کار ردستو گوییم، صرفاً به این دلیل است که درآنان چیزی نمی

 ترند.های صابون زده هم پاکماهی است، نه اینکه آنها از

دانم چرا خرد است. من نمی بدیهیات اولیة منطق و از "کندنمی اثبات شئ نفی ما عدا"اینکه 

معنای ه را ب کنند و نقد اوپیروان استاد مزاری دقیقاً برعکس این قاعدة مسلم عقالنی حرکت می

اهانت به  آن و درنگ به دشنام این وبی نند وکمی تفسیر مخالفان ایشان تعبیر و تأیید یا جانبداری از

 پردازند؟ !قبیله می فالن قوم و

شبهات با این توضیح برطرف گردد؛ مثالً دوستی بنام محمد رضا  ابهامات و ممکن است بسیاری از

( را سیّاف و مسعوداید و دیگران )استاد مزاری انداخته ةا به عهدها راند شما گناه تمام جنگگقته

ام و ها بررسی کردهبروز آن جنگ نقش استاد مزاری را در حالی که من تنها سهم و اید؛ درتبرئه کرده

نوشته  روزگاری در روزی و معنای تبرئه دیگران نیست. اگره آن حوادث هرگز ب اثبات نقش مزاری در

 مزاری اثبات نمایم. تر ازرا برجسته بپردازم، شاید سهم آنها نامبردگانکارنامة  دیگر به نقد

 ها و مزاری:هزاره ـ7

 تردید قرار های خیالی شما را مورد پرسش وهاسطور ای، تابوهای ذهنی وهرگاه گوینده یا نویسنده

درنگ دشنة ، شما بیارددتان برمیهایها و وندیسیتو یا پردة ریا و تزویر از روی لمپن دهدمی

 هزاره بودن صاحب سخن را روید و.. نشانه می. ها وها، بیاتتان را به سوی سادات، قزلباشدشنام

 رویة ناروا این است که آزاداندیشی و چنیندهید. البد منظورتان از تردید قرارمی و مورد انکار

بین، آزاداندیش و با جسارت فکری در حقیقت ایشکنی از شأن هزاره بعید است و هیچ هزارهاسطوره

ای درک و هیچ هزاره که خواهید چنین القا کنید. براین اساس میشودنمی یافت این کرة خاکی

غیر هزاره  این شیعیان درباری و و ائتالف وند و نصر را ندارد مزاری و از کارنامة سیاه جسارت انتقاد

 اند.کشیده ا بدوشرسم مزاری ر هستند که درفش مخالفت با راه و
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احیاناً  )و ، منتقدانمخالفا ن "هایدانه درشت"اگرمقصود تان این است، اجازه دهید که من 

درون حزب وحدت، برای شما معرفی  در جامعة هزاره و مزاری را در و نیز قربانیان پرشمار دشمنان(

 کنم:

 :الف( قربانیان و مخالفان مزاری در جامعۀ هزاره

 غرب کابل کشته شد و شورای مرکزی که به دست دیوانگان مزاری در ورسی عضو فصیحی

های مزاری ترورشد، مگر هزاره نبودند؟  دیگر شورای مرکزی که توسط نصری تمرانی عضو احسانی

قوماندانان برجستة جهادی سرپل که  تن از 5ای ماندگار جهاد درشمال کشور و چهره اختری ژنرال

ژنرال شیر حسین هزاره نبودند؟  نیست شدند، مگر به حقق( سرتوسط الشخور شمال )محمد م

ابرار،  77ترکمنی رئیس ارکان فرقة شیخ ناظرقوماندان گارنیزیون حزب وحدت در کابل،  مسلمی

 کاشفیقوماندان نامدار حرکت،  پایداراس بجوزجان، ع سروریورسی، قوماندان  حسنیقوماندان 

رهروان مزاری  دم تیغ حزب و جهادی دیگر که از ه مؤمن وها چهرفرمانده کل نظامی حرکت و ده

که توسط  7دلجمسرخ و غالم سخی  افتخاری، عاقلیآیا عبد الحسین هزاره نبودند؟  گذشتند، مگر

 شخص مزاری سر به نیست گردیدند، مگره هزاره نبودند؟

دیوانه  شفیعودن جهادی بودند( به هزاره ب اگر به هزاره بودن اینها شک دارید )چون مسلمان و

 که)سید سرور  افرادتن از  111مالک اشتر محقق و  احمدی همراهانش، ژنرال مالک اشتر مزاری و

ها هم شک داشته نشک ندارید ! اگر به هزاره بودن اییقیناً  همگی وندی و از فرزندان بابه بودند(

گران افشار اعدام بنام معامله که درّ محمدژنرال  و غرجی، ژنرال صداقتهزاره بودن ژنرال  باشید، در

 شدند، حتماً شک ندارید !

حزبی: چهرة شاخص حزب وحدت آقای زاهدی، معاون حزب وحدت  های سیاسی وازشخصیت

 . ... آقای اکبری، آیت اهلل تقدسی و

شیخ سلمان، محمد  )اعضای شورای مرکزی( ازشمال کشور: شفق سرپلی، شیخ باقر سلطانی

 ... و ، قوماندان صفاییگر، نوری شولمحقق بلخی

                                                                 
( غالم سخی دلجم )دلجمع( یکی از مجاهدین حرکت اسالمی از منطقة چارکنت )زادگاه مرحوم مزاری( بود که  7

قرار گرفت. وی حین  های داخلی نصر و حرکت، مورد اتهامدر ماجرای قتل پدر و یکی از برادران مزاری در جنگ

ی مزاری ربوده شد و به دفتر مجلة حبل اهلل در آن شهر  که مسافرت به ایران، در میدان هوایی تهران توسط تیم ویژه

 پاتوق مزاری و یارانش بود، برده شد و تا امروز از سرنوشت وی اطالعی در دست نیست.
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 ذکی، حجت االسالم جاغوری: فیاض لومانی، افضلی جاغوری )اعضای شورای مرکزی( غزنی و از

 . ... و عالء الدینی، فصیحی فکرت غزنوی، قوماندان واثق، صا لحی استاد صادقی لُخک، آیت اهلل

نی اشترلی )همه اعضای ، امینیلی ارزگان: افکاری شهرستان، صادقی شهرستان، صادقی زاده از

ارزگان خاص،  قوماندان صالحی ، محمد عظیم محسنی )بعداً عضو شورای مرکزی(شورای مرکزی(

تخت، مرحوم موحدی اشترلی، نادر شیخ رضوانی، شیخ سلطانی، انجنیر صداقت، استاد موحدی سنگ

 . ... و علی مهدوی )وزیر مشاور( 

، محمد ردادی )اعضای شورای مرکزی(یمحقق دایم مناطق: احمدی جرغی، محقق ورسی، دیگر از

احسانی پنجاب، ژنرال فاروق سلطانی،  ابراهیم قاسمی )مقیم کانادا و اکنون نمایندة پارلمان از کابل(

 . ... صادقی لعل، صادقی یکاولنگ و

های معروف حرکت اسالمی: داکتر شاه جان، داکتر صادق مدبّر، قوماندان قوماندانان و چهره از

، قوماندان صابر، قوماندان فیضی، داکتر سلطان، شهید مشتاق، ژنرال تابش، عباس پایدار، قنبرلنگ

 . ... و شیر کاراته

تحت  17)کسی که دانشگاه کابل را در سال  روشنفکران هزاره: محمد علی قبادی فرهنگیان و از

، فصیحی ون مهاجر()مقیم دانمارک و رهبر پیشین کان رنجبر سلمان ، داکترتصرف خود گرفت(

تقوی، قنبر علی تابش، محمد حسین فیاض، شوکت علی  محمد سرور، غزنوی، عوض علی اعتمادی

ی )مقیم استرالیا(، حاج حسن رضایی )مقیم مسیح ارزگانعلی نجفی یا صادق عادلی، ، محمدی

ن رشادت، استرالیا( محسن سعیدی، دکتر عبد الحکیم سلیمی، دکتر عزیز اهلل شفق، دکتر محمد امی

 . ... و دکتر ذاکر حسین ارشاد، دکتر محمد تقی مناقبی، محمد محقق دایکندی، محمد محقق بلخی

شما پرسید که اینها  این فهرست را ادامه دهم، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. حال باید از اگر

 حساسات نژادی برآنجا ا که در ـ های کویتهمیان هزاره در جزبه هستند یا کشک؟  هزاره بودند و

اکثریت نباشند، نیمی از  حزبش در ن مزاری ومخالفا سایر مناطق اگر در ـ ه داردبعقالنیت غل

 دهند.جمعیت را حداقل تشکیل می

 :ب( منتقدان پرشمار مزاری در جامعۀ هزاره

ه کنید و هویت تباری )هزارها انکار میشما وجود منتقدان راه و رسم مزاری را در میان هزاره

ی او در درون حزب هیچ رهبری به اندازه دهید؛ در حالی کهبودن( افراد منتقد را مورد تردید قرار می
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پیمان به اعتراف یاران هم های مختلف قرار نداشت.وحدت و جامعة هزاره، مورد انتقاد و اعتراض طیف

گی در درون حزب هزاره ها علیه نامبردهانتقادها و اعتراض ی استاد مزاری، بیشترینپیمانهو هم

 وحدت و در زمان حیاتش جریان داشت:

ی مورد حمله واحد بود. شخص تبلیغات علیه مزاری یک دست و یک رنگ نبود؛ اما نقطه»

ها و التقاطیون سازش کردند که مزاری با کمونیستمزاری. گروهی با استدالل مذهبی تبلیغ می

گروهی تبلیغ داشتند که وی وحدت و همسویی با کند؛ های دینی را نابود میکرده و بنیان

های ی دست توطیهکند و در واقع بازیچهها عمل میها را از بین برده و به خواست پشتونتاجیک

ها را در کنار پشتونی علیه وحدت اقوام غیرپشتون است؛ گروهی تبلیغ داشتند که وی نصری

کردند که او از مزار می؛ گروهی تبلیغ ه استهای دیگر را به حاشیه راندخود جمع کرده و گروه

های ایران ی دست سیاستجات ندارد؛ گروهی او را بازیچهاست و هیچ تعلقی با کابل و هزاره

کردند ... گروهی اش قلمداد میی ضعف سیاسیی آخوندی او را نقطهدانستند؛ گروهی وجههمی

طلب و ماجراجو است؛ گروهی جاه واه و های فردی او حمله داشتند که گویا خودخبر خصوصیت

بردند و میاش را زیر سئوال د و ایمان مذهبیکردنگرایی و نژادپرستی متهم میاو را به هزاره

....»7 

 های غرب کابلها در مواجهه با مزاری و جنگ( موقف هزارهج 

شکل بود. تنها های غرب کابل نیز ماجرا به همین از قضا در زمان حیات استاد مزاری و جنگ

مزاری حلقه   گر و بدضمیرـ دور، چپاولآنهم غالباً افرادی دیوانه های کابل ـبخشی اندک از هزاره

جات، شمال کشور و مهاجرین مقیم خارج هرگز با مزاری و ائتالف های کابل، هزارهزدند و اغلب هزاره

 ترین یاران مزاری را مرور کنیم:افراطیوند و نصر همراهی نکردند. بیایید در این مورد، گواهی یکی از 

ی خیلی کمی  جات عده ی بس قلیلی از بیرون آمدند تا از کابل خبر بگیرند. حتی از هزاره عده»

به حمایت از کابل نیرو فرستادند و یا خود شان قدم رنجه کردند. کسانی که اینجا هستند حتماً 

ماند که از کجا چه کسی برای کمک و  مییاد شان هست که در مواقع دشوار، چشم مردم کابل 

آمد. تنها یک شخص، حاجی احمدی بود که بعدها در مزار  آید و اغلب هم کسی نمی یاری می

ی افشار و یکی هم بعد از  های کابل آمد: یکی بعد از فاجعه شهید شد. او دو بار در وقت سختی

                                                                 
 .717ـ 711( بگذار نفس بکشم، پیشین، ص  7
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یا دایکندی آمدند و در اینجا  شماری از غزنی، بهسود، یکاولنگ ی انگشت . عدهه ..سنبل 17

مزاری   کرد که بابه دهد که کسی درک نمی ایستادند. کس دیگری واقعاً نیامد و این نشان می

 . ..  افتد کیست و در کابل تحت رهبری او چه اتفاقی دارد می

آمد و مثالً  مزاری نرسید. بلی، گاهی کسی می  از بیرون کشور نیز حمایتی به سراغ بابه

نوشت و روان  گفت و مقاله می فرستاد. یا شعر می کرد و می ارت و پوستری را چاپ میک پست

کرد. اما ندیدیم که یک روز کسی از ایران یا از پاکستان بسیج شده و اینجا آمده باشد تا  می

کنم سرنوشت مردمم  کنم چون حس می ام را رها می بگوید که گویا من درس و دانشگاه و حوزه

 7.«مزاری در خطر است. هیچ کسی نیامد  هدر کنار باب

(، مأموریت 7717دلو  11همان چهره )معلم عزیز( که در روز سقوط قرارگاه مرکزی ح. و. در افشار )

مزاری و ح. و.  های غرب کابل را ترغیب به حمایت و دفاع ازداشته تا ذریعة بلندگو و تبلیغات، هزاره

    کند که کسی از به صراحت اعتراف می ب خاطرات خودو نیز در کتا دیگر نماید؛ در یادداشت

 و باریک، پاسخ مثبت نداد.  های کابل به ندای استمداد و استغاثة مزاری در آن لحظات تاریکهزاره

 کند:اینگونه یاد می تقالی ناکام خویش در آن روزخاطرات خود از  در دفترنامبرده 

دشت برچی تا پل خشک را طی کردم ]به منظور تا ساعت یازدة پیش از ظهر دو بار مسیر »

ی تقالهای ناکامی که به خرج دادم دعوت مردم برای حمایت از حزب وحدت و افشار[؛ اما با همه

ی دشت برچی تکان نخورد که سوی افشار حرکت کند این حتی یک نفر هم از تمام منطقه

افتاد، و آنچه در افشار اتفاق میواکنش مردمی برای من غیرقابل درک بود. مردم نسبت به جنگ 

 1«تفاوت شده بودندبی

دلو )دو روز پس  11تاریخ گفته نیز گزارش آغاز سخنرانی مرحوم مزاری در وی در یادداشت پیش

ها با مزاری در روز سقوط علوم از سقوط مرکزیت حزب( در پل سوخته، از عدم همراهی هزاره

 کند:اجتماعی اینگونه یاد می

های بلند از میان جمع عبور کرد و رفت، پشت تریبون چوبی، رو به روی ری[ با گاماو ]مزا»

جمعیت ایستاد. بلندگو، همان بلندگویی بود که از افشار با ما گریخته و به اینجا رسیده بود. 

همان بلندگویی که با آن فقط دو روز قبل هر چه فریاد زدیم، از پل سوخته تا پل خشک، چهار تا 

                                                                 
 ا خون نوشته شد، سخنرانی معلم عزیز، پیشین.( سخنی که ب 7

 .711( بگذار نفس بکشم، پیشین، ص  1
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یش را نشنید. کسی به صدایش لبیک نگفت و از جایش حرکت نکرد. اینک همان آدم صدا

 7.«ای کند ...بلندگو در دست او قرار گرفته بود تا مگر معجزه

همو در ادامة همان مقاله و در ادامة همان سخنرانی، اوج تنهایی و درماندگی مزاری را دو روز پس 

 کند:گونه روایت میاز سقوط علوم اجتماعی، از زبان خود او این

روم افشار را ]سخنران = بابه مزاری[ آهسته آهسته به حرف اصلی رسید: صد نفر بدهید من می»

سازم. پنجاه نفر بدهید ... ده نفر بدهید .... و به اینجا که رسید تاب نیاورد و گلویش آزاد می

 1«.!فشرده شد و به سختی گریست

های استاد مزاری را جنگر، جات، شمال و خارج از کشوهای کابل، هزارهبراستی اگر هزاره

«            سنگرهای عزت و شرف»و « نبرد احیای هویت« »خواهیمقاومت عدالت« »مقاومت ملی»

ها هم حاضر نشدند در کنار مزاری دانستند؛ چرا حتی ده نفر از جمعیت چند میلیونی هزارهمی

کسی و تنهایی آنگونه به همقدم مزاری بودند، چرا او از بی ها، همراه وهزاره جانفشانی کنند؟ اگر 

 دعوتش را اجابت نکردند؟ همای که او ریخت، بازتلخی گریست و حتی ده نفر به خاطر اشک یتیمانه

باز همان پیرو ارتدکس )معلم عزیز( در ادامة همان نبشته، ضمن تصریح به فقدان حمایت مردمی 

های حزب وحدت؛ به دالیل این ی و انزوای نامبرده در سطوح و الیههای مزارمشیها و خطاز جنگ

 کند:فقدان پایگاه مردمی و فقدان حمایت حزبی از مزاری نیز اشاره می

دلو ]سقوط مرکزیت حزب وحدت[،  11تر برای او ]مزاری[ این بود که چرا در روز سوال مهم»

ی کابل کسی به حمایت او نیامد. شفیع کرد و چرا از هیچ نقطههیچ کسی به حرف او گوش نمی

ای از نفراتش آمد. بعد از او فقط چند تن معدودی دیگر هم آمدند. اولین فرمانده بود که با عده

گذرد، اما این کردند که بر افشار چه میاما هیچکدام حمایت مردمی نبود. مردم همه جا تماشا می

برای ظهور داشتند، گفته شده بود که مشکل حرف از زبان هر رهبری که در میان مردم مجالی 

« او»است که خودخواه و مغرور است. « او»است که با همه سر ستیز دارد. « او»است. « او»اصلی 

است « او»است که از مردم برای قدرت خود سپر ساخته است. « او»طلب است. است که جنگ

ها یکی شده است که با کمونیست« او»که کافران و ملحدان را به اطراف خود جا داده است. 

                                                                 
 ، منتشره در:7711دلو  17چکد، یادداشتی از معلم عزیز رویش، ( از زخم افشار هنوز خون می 7
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است « او»گیرد. دهد و از هیچ کسی مشورت  نمیاست که به هیچ حرفی گوش نمی« او»است. 

است که باالخره، باعث تباهی مردم « او»های مردم است ... و ها و سختیکه عامل تمام دشواری

 7«.خواهد شد ...

شته، به عدم اجابت فرماندهان نظامی حزب چاک در جای دیگر از همان نبباز همان مرید سینه

استاد مزاری در روز سقوط علوم اجتماعی، به صراحت و تلخی یاد  "هل من ناصر"وحدت از ندای 

شد که قوماندانان و نظامیان حزب وحدت، کند؛ در حالی که تمام افتخار نامبرده به این خالصه میمی

 تحت فرمان و هوادار او هستند:

اول هبران دست اول حزبی خود کسی نداشت که درکش کند. فرماندهان ردهاو در میان ر»

حزبش هر کدام به یکی از این رهبران اقتدا داشتند و هر کدام به فتوای یکی از این رهبران عمل 

ی فرماندهان را از حمله خبر داده است. او منتظر دلو، او گفت که همه 11کردند. اول صبح می

حمایت از افشار بیایند. اما به استثنای یکی دو تا، هیچ کسی نیامد. همه به  بود فرماندهان برای

 1«.سزای خود را ببیند« او»فتوای رهبران خویش مانده بودند که 

 ها در برابر اسارت و قتل مزاری:( موقف هزارهد        

حوم مزاری شکست، اسارت و قتل مرها در برابر تراژدی تلخ و دردناکِ در خصوص موقف هزاره

های بین المللی، اصول انسانی، معیارهای که عملِ زشت، غیرانسانی، ناجوانمردانه و خالف تمام نورم)

     ؛ ما هیچگونه نظر و تحلیلی ارائه ها بود و هست(های قومی پشتوندینی و حتی مخالف  سنت

  ترین مریدان مزاری نقل کنیم. فقط و فقط، سخن و تحلیلی را از زبان و بنان یکی از ارتدکسنمی

ای واکنش کردهای گذاریم. وی در این سخن، ضمن مقایسهوامیه کنیم و قضاوت را به خوانندمی

، مزاریها در قبال دستگیری و قتل مرحوم و واکنش هزاره عبد اهلل اوجالنترکیه در قبال دستگیری 

هم برای اسارت و « موش»رت و قتل یک ی اساها به اندازهدارد که هزارهبه صراحت و روشنی بیان می

 قتل مزاری، اهمیت قایل نشدند:

ی دیگری به عنوان مقایسه یاد کنم: درست در همان  اما چقدر خوب است که در اینجا از نمونه»

کرد، کس دیگری به نام عبداهلل  های تاریخ مردمش را ترسیم می مزاری شگفتی  زمانی که بابه

 ... کیه بود، دستگیر شد. این شخص محکوم به جنایات جنگی بوداوجالن که رهبر کردهای تر
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دستگیر کردند و  7اوجالن در سطح بین المللی تحت تعقیب قرار داشت. به هر حال، او را از هالند

به چنگ دولت ترکیه سپردند تا اعدام شود. سزای عبداهلل اوجالن غیر از اعدام چیز دیگری 

ی اسارت و گرفتاری او بلند شد خیلی کسان به  ه پس از آنکه آوازهدانید که بالفاصل نبود. اما می

ی کشورهای اروپایی تا آمریکا و  یادش مانده است که تمام دنیا را آتش گرفت. از آلمان و همه

ترین  کردید که همه چیز صدا و فریاد و اعتراض شده و گفتند که کسی کوچک ترکیه فکر می

اوجالن را کسی کشته نتوانست. یاد تان باشد  .تواند نمی خللی به عبداهلل اوجالن رسانده

اوجالن را که یک رهبر شورشی بود کشته نتوانست. به خاطری که  ،ای با آن قدرت ترکیه

 کردند. ولی وقتی بابه کردند که اوجالن کیست. یعنی کردهای ترکیه درک می مردمش درک می

ای از دنیا، حتی یک دانه موش  در هیچ گوشهیک نفر  ،تکه تکه شد ،اسیر شد ،مزاری کشته شد 

اند من این موش را اعدام مزاری را گرفته و اسیر ساخته  را نگرفت تا گفته باشد که چون بابه

مزاری را در زمانش   کنم. یک نفر این کار را نکرد. این حرف نشانه و دلیل آن است که ما بابه می

 1.«درک نکردیم

های مخالف راه و رسم مزاری چه در زمان های پرشمار فوق، هزارهفتهبر بنیان شواهد و گنتیجه: 

تر از موافقان وی بودند و هستند. به تصریح استاد مزاری و حیات وی و چه پس از مرگش، فزون

به سراغ نامبرده نیامد و حتی « کمک مردمی»ترین رهروان او، در دشوارترین لحظات، هیچ ارتدکس

زب وحدت نیز به مدد مزاری نیامدند. به اعتراف خود استاد مزاری، حتی ده فرماندهان و نظامیان ح

ها به او پاسخ نگفتند. باز به تصریح رهروان او، هزاره "هل من ناصر"ها نیز به ندای نفر از هزاره

 ماجرای اسارت و مرگ مزاری، به اندازة اسارت و مرگ یک موش هم اهمیت قائل نشدند. 

 بودند و درباری دور وزکنید؟ اگر بگویید همه ممی خموش چه مطلق؛ ولی ریتحال شما با این اکث

 خود و تبار نیمی از قوم اکثریت یا حد اقل دوریز، پس ماید()چنانکه تا امروز همینگونه گفته هستند

 انسان بگویید: مزاری هم مانند هر اید. اگر عاقالنه و منصفانه با حقایق برخورد کنید ورا ثابت کرده

و برخی قابل توجه  ها منتقدشبعضی، ها مشتاقش بودندبعضی مخالفانی. دیگری، موافقانی داشت و

قومی نویسندة جمله معضل هویت  مشکالت از ؛ درین صورت بسیاری ازدیگر هیچ موضعی نداشتند

                                                                 
عبد اهلل اوجالن در کشور افریقایی کنیا و از سفارت یونان در آن کشور، با همکاری موساد و سیا دستگیر شد؛  ( 7

 نه از کشور اروپایی هلند.

 ( سخنی که با خون نوشته شد، معلم عزیز رویش، پیشین. 1



 ـــــــــــــــــــــــاسطورۀ شکسته   □ 021

 

شود. نگارندة این سطور نیز یک هزارة منتقد مزاری است و هیچ ضرورتی می اسطوره شکسته حل

 اتهام نثار آنها کنید. میان شیعیان غیر هزاره دنبالش بگردید و هزاران ناسزا و رد که شما درندا

ـ در صفوف هزاره ـ چه در زمان حیات و چه پس از مرگش  ها بسیار بیشتر مخالفان و منتقدان مزاری 

به بزرگی و ها بوده و هست و هیچ ضرورتی ندارد که شما چشمان تان را بر روی حقیقتی از غیرهزاره

 روشنی آفتاب ببندید.

 نامۀ تشیع درباری!نامۀ تشیع انقالبی و مالمتفتوت ـ3

را  "تشیع درباری"خودتان  تحلیل ضعیف، به تعبیر بنیاد چنان منطق سخیف و شما پس ازآنکه بر

به مصاف آن  تشخیص دادید و تانزدایی از مقدساتِ نامقدسدر تابوشکنی و اسطوره اصلی مقصر

کشیدن مسایل پیش این مبازرة یک طرفه، اقدام تان در ان موهوم رفتید؛ نخستین گام ودشمن

 آنهاست. های مکررازدواج تعدد زوجات و ناموسی آنان و تأکید فراوان بر خانوادگی و

نظر زشت،  هر ، ازشخصی و خصوصی عالوه براینکه نفس طرح کردن اینگونه موضوعات

 به یاد داشته باشید: این خصوص  نکتة دیگر را نیز در الق است؛ دواخ خالف ادب و ناجوانمردانه و

ازدواج مردان کهن سال با زنان جوان، داد  فضاحت تعدد زوجات و : شما که اینهمه از قباحت و یک

اعتراض شما مستقیماً متوجه پیامبر، امام علی،  اید که این ایراد ورانید، آیا هیج نیندیشیدهسخن می

بزرگان دین است؟ آیا بهتر نیست که اساساً یخن خود خداوند را محکم بگیرید که  دیگر امام حسن و

 ؟ازدواج شرط نکرده است چرا کفّو سنی را در چرا تعدد زوجات را رخصت داده و

 تشیع درباریفضیح است، چرا تنها برای  سال با نوباوه، قبیح وتعدد زوجات یا ازدواج کهن : اگردو 

چه سرّی در کار  فضیلت؟ ملیح است و اسباب ،لتقاطیتشیع ا؛ اما برای ب مالمتو اسبا قبیح است

، برای شما شهد است و برای برای شما مدح است و برای دیگران ذم»هست که یک عمل و رفتار 

  ؟دیگران سم

ویرانی و با محاسن  بحبوحة خون، مرگ و میان غّرش آتشبارها و در بابای مرحوم شما در مگر

 جز ـ قهرمان فعلی شما وارث بال فصل مزاری و ـ مگرمحمد محقق حجلة بخت نرفت ؟سفید به 

هنر دیگری هم دارد؟ آیا  کار و ی هارونی،دستچین کردن گل دخترهای شمال و تشکیل حرمسرا

محقق( محمد رقیب شیخ شهیر شما ) تواند حریف وهوسرانی می گی وعرصة زنباره هیچ جانوری در

مصاحبه با رادیوی  انتخابات ریاست جمهوری در ها درعنوان نامزد هزارهه امبرده بباشد؟  زمانی که ن
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من  "فرزند هستم 71ساله دارای سه همسر و 13من محمد محقق "معرفی خود گفت  در .سی .بی .بی

سادگی قومم  حماقت او و دانستم که برنمی وزاره، عرق شرم بر جبینم ظاهر شد عنوان یک هه ب

 ندم. بگریم یا بخ

 آوری ممکن است ازالبته محقق کدام خالف شرعی مرتکب نشده است؛ اما چنین بیوگرافی شرم

که خود را  و خلفای عباسی به یاد گارمانده باشد؛ نه از یک سیاستمدار انقالبی امروز سالطین عثمانی

 نویسد.می "خاطرات یک سنگرنشین"داند و کتاب دار مزاری میفرزند جهاد و میراث

 حديث و ابستگی و وارستگی: ـ 4 

و به  کنیدتر اینکه شما تشیع درباری را به وابستگی به ایران متهم میشگفت و ترهمه بدیع از

دانند که مزاری با ؛ درحالی که دنیا و مافیها بخوبی میدانیدهمین دلیل آنها را شایستة نکوهش می

 رهبریهم سفید کرد؛ نه تنها لیاقت  سقو راخوشنامی ! که روی بچة  آن سواد، فرهنگ، فرزانگی و

ستاد پشتیبانی تنها پول و زور ایران و  یک رمه را هم نداشت؛ اما تنها و چوپانییک حزب، بل لیاقت 

 ای هزاره انداخت.بالکشیده  که آن بال و آفت خانمانسوز را به جان مردم  اش بودوزارت خارجه

 ؟ ی وزارت خارجهها يا ستاد پشتیبانانتخاب هزارهالف( 

ها یا نمایندگان و نخبگان آنها نبود؛ بلکه انتخاب ایران و ستاد وزارت مزاری هیچگاه انتخاب هزاره

به ها در کجا و در کدام انتخابات یا در کدام رفراندم و نظرخواهی، مزاری را اش بود. هزارهخارجه

ها مزاری را که عمرش در دهلیزهای ارهانتخاب کرده بودند؟ اساساً هز رهبری خود یا دبیرکلی ح. و.

ساالری خود انتخاب شناختند تا او را به قافلهی ایران گذارنده بود، چگونه و از کجا میوزارت خارجه

ها به کنند؟ مزاری چه فضیلتی )اعم از علم، تقوا، شعور سیاسی، سابقة جهادی و ...( داشت تا هزاره

 حور او جمع شوند؟ استناد به آن فضیلت و برتری، حول م

     قبل از تشکیل حزب وحدت، عوام و خواص جامعة هزاره، مزاری و سازمان نصرش را با 

های داخلی، توسل به ترور و تزویر، گرایی، انحصارطلبی، جدّیت در جنگهایی چون افراطمشخصه

ناختند. نیاز به گفتن شقرائت التقاط آلود از اسالم و وابستگی تمام عیار به نظام جمهوری اسالمی می

ای سازمانی و شخصی، هیچ جایگاه مثبتی در ذهن و ضمیر نیست که مزاری با چنین زمینه و پیشینه

نداشت. بنابر این، جای این پرسش باقیست  .احزاب هشتگانة تشکیل دهندة ح. و یزمردم هزاره و ن

انتخاب  شورای مرکزی ح. و. عنوان رئیس که مزاری با آن سوابق و شخصیت منفی و منفور چگونه به
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شد؟ حقیقت این است که او برای صعود به این مقام، فضیلت و امتیازی جز پشتوانة جمهوری اسالمی 

   زبان آن کشور نداشت.و دالرهای بی

 ام دراینجا دست و قلمم را به زنجیر کشیده است؛ ومصالح قوم پا برهنه افسوس که سرنوشت و

 در آخور کی داشت و با اراده و دانستید که مزاری سرمی کردم تاارائه می ...  از اسنادی گرنه ارقام و

 ابراهیمی)مثالً به  شکستظاهر نمکدان را می گاه او درخواست کی به آن مقام رسید. البته گه

ساده لوحانی چون شما به آن دل  و داد(در امور افغانستان، دشنام ناموسی می نمایندة رهبری ایران

ای باشد برای ها هم با اشارة صاحب نمک بود تا نعل وارونهواقع همان شکستن اند؛ اما درکردهخوش 

 ردّ گم کردن.

 ارتباطات و استخبارات: ب(    

از جمهوری  خلیلیو  مزاریی ارتباطات تنگاتنگ، وابستگی آشکار و تمام عیار و پیروی کورکورانه

های شان ی اقامت مداوم آنان همراه با خانوادهامر به ضمیمهاسالمی ایران به حدّی آشکار بود که این 

؛ این گمانه را اکز و دهلیزهای قدرتِ نظام ج. ا. در کشور ایران و رفت و آمدهای مستمر آنان به مر

برای بسیاری از ناظران خارجی و داخلی پدید آورده بود که آنان اساساً متولد کشور ایران و دارای 

نویسد: ، در بارة مزاری چنین میپژوهشگر خارجیتند. عسکر موسوی از قول یک تابعیت ایرانی هس

. باز همو از قول داکتر عبد العلی مزاری رهبر حزب وحدت، متولد ایران ولی دارای تبار افغانی است

دانم از گوید: من نمیمی خلیلی از خودشنویسد: مورخ معروف، در بارة خلیلی چنین می حسن کاکر

 7.«امهستیم. من در ایران به دنیا آمدهمت افغانستان هستم؛ به گفتة پدرم و جدم ما از غزنی کدام قس

   های مقامات ایران به شمار های آنها آنچنان از نورچشمیآندو )مزاری و خلیلی( و فراکسیون 

های زماناس ان، تردیدی در فعالیت آنان به نفعدر ایر و فعاالنِ افغان هاآمدند که سایرگروهمی

نداشتند. اما هیچکس سند و مدرک معتبری در این خصوص در دست نداشت. استخباراتی این کشور 

های رقیب علیه یکدیگر از درون تنها راه برمال شدن این راز، افشاگری کادرهای ناراضی یا جناح

 سازمان نصر بود. 

ن موجودات زمین )طالبان( به از آنجا که مرحوم مزاری به صورت بسیار تراژیک و توسط پلیدتری

به خود گرفت؛ بسیار طبیعی تابو تبدیل شد و حالت نصر  و وندقتل رسید و سپس به قهرمانِ ائتالف 
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بود که این راز در مورد او همچنان سر به مهر باقی بماند. اما در مورد خلیلی که در قید حیات است و 

ین خصوص صورت گرفت که آخرین آن، تصریح ها و اعترافات متعددی در افاقد قداست، افشارگری

دانستیم خلیلی با یک شاخه از استخبارات ایران گوید ما میاست که می دولت آبادیبصیر احمد 

 نویسد:ها بر سرِ جانشینی مرحوم مزاری میارتباط دارد. وی با اشاره به  کشمکش

       ینه برای رهبری حزب ما در آن شرایط ]پس از مرگ مزاری[ استاد خلیلی را بهترین گز»

دانستیم. گذشته از آن ما از ارتباط استاد خلیلی با یک شاخه از اطالعات ایران آگاهی می

 7«. دانستیم که گزینة ایران هم استاد خلیلی استداشتیم و می

فرد دیگری از همین جناح نیز در جزوة خود ضمن اشارات مکرر به ارتباط خلیلی  جعفریآقای م. 

 کند:در یک مورد چنین اشاره می های اطالعاتی ایران و پاکستان،ازمانبا س

های شخصیت جناب آقای خلیلی در بستر اطالعات سپاه ایران رشد و پرورش یافته و خصلت»

اند. وقتی که کسی با چنین خصوصیات و رفتاری ایشان هم در همین بستر شکل گرفته

گیرد، فرایند کار، مصیبتی خواهد بود عه قرار میکاراکترهای شخصیتی در هرم رهبری یک جام

 1«.نمایدکه امروز جامعه هزاره با آن دست و پنجه نرم می

 « بابة»و « تابو»شد و سپس به شما تصور کنید که اگر مزاری به آن شکل تراژیک کشته نمی

ها و افشاگریشد، اینک چه تعداد از اینگونه اعترافات های مختلف سازمان نصر تبدیل نمیجناح

مخصوصاً با توجه به اینکه مرحوم مزاری بسیار بیشتر از خلیلی، مورد  گرفت؟!علیه او صورت می

 حمایت مقامات ایران بود.

 :سرباز واليت فقیه و پیشمرگ انقالب اسالمیج( 

مرحوم مزاری به اتهام مشارکت و فعالیت در جهاد و انقالب مردم افغانستان، نه دستگیر گردید و 

حین  7751نه زندانی؛ اما به اتهام فعالیت در انقالب ایران، هم دستگیر شد و هم زندانی. او در سال 

های ضد حکومتی امام خمینی از عراق به ایران، دستگیر گردید و اعالمیه« والیت فقیه»انتقال کتاب 

مانند « اوین»ا با شناخت؛ امنمی را« پلچرخی»مزاری  7و مدت چهار ماه در زندان اوین به سر برد.

ی دید و نه زجری متحمل خانة خودش آشنا بود. او به خاطر مبارزات مردم افغانستان، نه شکنجه

                                                                 
 .11های افغانستان، بصیر احمد دولت آبادی، همان، ص در تاریخ هزاره( مرازی ماندگارترین تالش  7

 .11هویتی در جامعه هزاره، پیشین، ص های اصلی بحران بی( ریشه 1

 ، خاطرات محسن رفیقدوست.17، ص 7713، مهر )میزان( 53( شاهد یاران، ماهنامة فرهنگی ـ تاریخی، شماره  7



 ـــــــــــــــــــــــاسطورۀ شکسته   □ 023

 

های چهار ماهه را به جان خرید. به گفتة محسن گردید؛ اما برای مبارزات مردم ایران، شنکجه

 7«.شدمیآثار شکنجه و داغ سیگار در صورت و پاهای او به وضوح مشاهده »رفیقدوست 

ای ای بود که آیت اهلل خامنهجانفشانی مرحوم مزاری در راستای پیروزی انقالب ایران به اندازه

کند: می ین جهت بیشتر از یک ایرانی توصیف، تالش مزاری را در ا7751رهبر کنونی ایران در سال 

ی در انقالب سهم شناسم و آنچنان که بیشتر از یک ایرانده سال است من ایشان ]مزاری[ را می»

عالء الدین بروجردی معاون وزارت خارجه و سپس نمایندة ایران در امور افغانستان نیز  1«.... داشته

 گوید: در این خصوص چنین می

هایی که شهید مزاری را در میان دیگر رهبران شیعی جهادی افغانستان متمایز یکی از ویژگی»

اسالمی ایران، ارتباط وی با حضرت امام و فدارکاری او های انقالب نماید، حضور او در صحنهمی

 7«. های طوالنی او شددر این راه بود، تا آنجا که منجر به دستگیری و زندان

حوم مزاری با ها در عصر رژیم پیشین ایران بود که مرها و زندان رفتنبه دلیل همین فعالیت

دید و مورد اعتماد آنها قرار گرفت. وی در جدید )جمهوری اسالمی( آشنا گر بسیاری از سران نظام

سلول بود و با محمد علی رجایی )دومین رئیس زندان اوین با شهید حقانی )از شهدای هفتم تیر( هم

جمهور ایران(، محسن رفیقدوست )وزیر سپاه پاسداران( و اسد اهلل بادامچیان )دبیر کل حزب مؤتلفه 

ایشان »به گفتة رفیقدوست  1بردند.زندان اوین به سر می بند بود و جملگی در بند دویاسالمی( هم

]مزاری[ در زندان چند وقتی هم با آقای هاشمی ]رفسنجانی رئیس مجلس، رئیس جمهور و رئیس 

 5«.مجمع تشخیص مصلت نظام[ بودند

. ای )بعدها رئیس جمهور و رهبر ایران( بودوی پیش از زندان، از شاگردان و مریدان آیت اهلل خامنه

 گوید:مچیان در این خصوص چنین میاسد اهلل بادا
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های درس حضرت کالسقمند شدم، به ویژه که فهمیدم در در دیدارهای بعدی به او ]مزاری[ عال»

ای در مشهد حاضر شده و از منبرهای ایشان بهره برده است و نظرات ایشان به آیت اهلل خامنه

 7«.شدّت در او اثر گذاشته است

 گوید:ان مرحوم مزاری در بارة ارتباطات نامبرده با مقامات ایرانی چنین مییکی از رهرو

های مبارز دوران انقالب اسالمی و پس از استقرار او ]مزاری[ کسی بود که با بیشتر شخصیت»

نظام جمهوری اسالمی در ایران مانند مرحوم آیت اهلل مشکینی، شهید محمد منتظری ارتباط 

ای هنگام اقامت شان و بیشتر با مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنهداشت. از جمله، بهتر 

در مشهد مقدس ارتباط داشت. با آیت اهلل طبسی روابط دوستانه داشت. بعد از حادثه سال 

مدرسه فیضیه قم، شهید مزاری در زندان ساواک با شهید رجایی خیلی دوست و مأنوس  7751

انی که از طرف حضرت امام در لبنان نمایندگی داشت ارتباط شده بود. با جالل الدین فارسی زم

 1«.کردهای انقالبی همکاری میداشت. با بسیاری از شخصیت

های کلیدی در نظام جمهوری اسالمی، ارتباطات نزدیک داشت. بدین ترتیب، مرحوم مزاری با مهره

مزاری، فرزند انقالب اسالمی ایران کردند. به نظر آنان، تلقی می« محرم راز»و « خودی»آنها مزاری را 

 و سرباز وفادار والیت فقیه بود.

ی مزاری در صحنة سیاست و همین ارتباطات و اعتمادهای متقابل، تنها سرمایه و برگ برنده

در ایران، وارد فعالیت سیاسی و حزبی « اولیای امور»تحوالت افغانستان نیز بود. او با هدایت و حمایت 

های مقامات آن وفادار و پایدار و توصیه حظات حیات، به نظام ج. ا.دید و تا آخرین لدر افغانستان گر

 گوید:خصوص این وفاداری چنین می بود. عالء الدین بروجردی در

های ساخته شده، به امام راحل و مقام معظم رهبری ارادت داشت مزاری بر خالف بعضی ذهنیت»

     رغم همة تحوالت صورت گرفته در صحنه، یو هیچگاه علیه جمهوری اسالمی ایران عل

 7«.گیری نکردند، در صورتی که چنین امری را به کرّات از دیگران سراغ داریمموضع
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ها به ذهن مزاری تلقین تر اینکه، انگیزة رهبرشدن را نیز برای نخستین بار ایرانیاز همه جالب

ی او خوش آمد و تا لحظات مرگ هم به ه ذائقهکردند و پس از آن بود که مزة قدرت و زعامت، بسیار ب

 گوید:آن عالقمند بود. اسد اهلل بادامچیان در این مورد می

در حیات بند دوی اوین به او ]مزاری[ گفتم: تنها راه نجات مردم افغانستان ایجاد نهضت »

ارید ... به او اسالمی است ... او با لحن تلخی گفت که آنجا رهبری ندارند، شما در ایران خمینی د

توانید با استفاده از این گفتم که امام به همة جهان اسالم به ویژه شیعیان تعلق دارد و شما می

آید. شما شروع کن و بدان که فرصت کار را شروع کنید و رهبر هم از درون مردم بیرون می

مدتی به  شود.ه نصیب میتوانی رهبری کنی و یا در حین حرکت، رهبری شایستخودت هم می

 7«.ت و گفت که خیلی سخت استفکر فرو رف

اُلفت و قرابت استاد مزاری با اولیای امور در جمهوری اسالمی به حدی بود که او علیه احزاب 

  پناه افغان در ایران، در نزد مقامات ایرانی، سعایت و جهادی هموطن خود و بر ضد مهاجران بی

می از مزاری به عنوان یک چماق و باتوم علیه احزاب نمود. مقامات جمهوری اسالچینی میسخن

کردند )که شواهدی از جهادی مستقر در ایران و مهاجران افغانی موجود در این کشور استفاده می

 اینگونه اعمال حقیرانة مرحوم مزاری در فصل پنجم ذکر گردید(.

افغانستان، همین اعتماد  چنانکه اشاره رفت، تنها سرمایه و رمز موفقیت مزاری در عرصة تحوالت

گذاری سخاوتمندانة آنان بر روی مزاری بود. مرحوم مزاری از سواد و اولیای امور به نامبرده و سرمایه

بهره بود و از قدرت بیان و قلم نیز به کلی محروم. وی از فقدان پایگاه و جایگاه مردمی و تحصیالت بی

های اول شهرستان کوچک زادگاهش )چارکنت( از ماهای که حتی برد؛ به گونهاجتماعی نیز رنج می

آغاز انقالب به تصرف گروه رقیب )حرکت اسالمی( در آمد و مزاری با ایل و تبارش از آنجا متواری 

 گشت. 

های الزم برای با این حساب، چه در سازمان نصر و چه در حزب وحدت، مزاری فاقد تمام شاخص

برد که وی از حد یک فرد معمولی فراتر رود؛ اما با این نمیرهبری یک سازمان بود و هیچکس گمان 

های ترقی را پیمود. وجود، وی هم در سازمان نصر و هم در حزب وحدت، با سرعتِ باورنکردنی پله

دریغ آنان از بیتظره، ارادة اولیای امور و حمایت تنها مزیت و سرمایة مزاری در این صعود غیر من

 مزاری بود.
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 سازمان نصر: مزاری درد( 

بهسودی  شفقپروانی،  صادقیسرخ،  افتخاری، خلیلیدر سازمان نصر با وجود رقبای قدری چون 

های رقابتی سواد، بیان، قلم، پایگاه اجتماعی و شهرت نیک برخوردار بودند(، )که همگی از مزیت

گردید. دلیل های فوق، به عنوان یکی از رهبران سازمان نصر مطرح رغم فقدان مزیتمزاری علی

دریغ اولیای بیشت؛ اما در مقابل، پشتیبانی اش این بود که وی هرچند مزایای رقبای خود را ندااصلی

امور را داشت. او هرچند سواد، بیان، قلم، طرح و تحلیل نداشت؛ اما پول، امکانات و سالح داشت. 

د که مخالفت با مزاری یعنی دانستنمیلیای امور را داشت. رقبای او نیک حمایت مادی و معنوی او

ها و انسداد دفاتر نمایندگی و مواجه شدن با اتهام و قطع مساعدت والیت فقیه و نظام ج. ا. مخالفت با

 التقاط و انحراف و گرفتار شدن به سرنوشت عاقلی و افتخاری سرخ.

 مزاری در حزب وحدت:ح( 

ا وجود اینکه اعضا و رهبران احزاب مزاری در حزب وحدت نیز دقیقاً به همین دلیل باال آمد. ب

های داخلی گذشته بودند و در جنگ نصرو سازمان  مزاریتشکیل دهندة حزب وحدت تماماً زخمدار 

 ، وی را فاقد معیارهایاز جانب دیگرو  هیچگونه نظر نیک و دیدگاه مثبتی نسبت به نامبرده نداشتند

اد نفری شورای مذکور در هشتاعضای این حال، ؛ اما با دانستندریاست شورای مرکزی می الزم برای

که  مزاری، وی را به سمت ریاست شورای مرکزی آن حزب انتخاب نمودند. این انتخاب عجوالنه غیاب

 دو دلیل عمده داشت: ها بود،سرآغاز فاجعة بزرگ برای هزاره

در ایران،  ی امورارادة اولیانخست اینکه اعضای شورای مرکزی به فراست دریافته بودند که نظر و 

معطوف به شخص استاد مزاری است؛ تا از طریق وی، سلطه و کنترل خود را بر حزب وحدت 

مستحکم سازند؛ چنانکه قبالً گذشت، به اعتراف دولت آبادی، دقیقاً به همین دلیل، استاد خلیلی پس 

 این کشور بود؛ از مرگ مزاری دبیر کل حزب وحدت شد؛ چون ایشان گزینة ایران و همکار اطالعات

های تسلیحاتی، مالی و امکاناتی جمهوری اسالمی ثانیاً: حزب نوپای وحدت در آن مقطع به کمک

کسی را به ریاست آن  اساس، اعضای شورای مرکزی ح. و.ایران شدیداً وابسته و نیازمند بود. براین 

کشور های آن کمک توانست ی مطلوب و مورد اعتماد مقامات ایران بود و میشورا برگزیدند که مهره

 سرازیر سازد. را به سوی بامیان و ح. و.
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ها را به مسئوالن حزب از جانب دیگر، مقامات جمهوری اسالمی نیز به طرز زیرکانه، همین سیگنال

اب هشتگانه و به قصد ادغام دفاتر احز ی ح. و.، هیأت بلندپایه7711در سال دادند. وحدت انتقال می

ی برجسته از سه حزب عمده در ترکیب آن هیأت وارد ایران شد. سه چهره ه ح. و.رسمیت بخشیدن ب

 بهسودی.  هادینیلی و  صادقی، مزاریحضور داشتند: عبدالعلی 

پس از پایان مأموریت هیأت در ایران، سایر اعضای آن از جمله صادقی نیلی، هادی بهسودی، شفق 

ستان خالی از طریق پاکستان به افغانستان بازگشتند؛ سرپلی، هادی مزاری و ... بدون سروصدا و با د

بنا به صالحدید اولیای امور برای مدتی در ایران نگهداشته شد تا چپن ریاست حزب  اما مرحوم مزاری

در ستاد پشتیبانی وزارت خارجة ایران، دست به کار « کارگاه کثیف رهبرسازی» برایش دوخته شود.

  برای حجلة رهبری جامعة محروم هزاره آرایش کند. را تا این سرباز والیت فقیه شد

در ماه حوت همان سال با هدایت و وساطت مقامات ایرانی،  ها، مزاریسازیدر راستای همین آماده

رئیس جمهور وقت دیدار کرد. مقامات ایران با این تیر و  نجیب اهللدر میدان هوایی مشهد با داکتر 

به حکومت وقت و  سیاسی برای هرگونه زد و بندِ مطلوب خود را طرفند، دو نشان زدند. نخست مهرة

اعضا و اجزای نجیب معرفی نمودند و دوم، چهره محبوب خود را برای ریاست آیندة حزب وحدت، به 

استاد مزاری برخالف سایر  نیز اعالم نمودند. در نهایت و در پایان این سفر،آن تشکیالت نوظهور 

های اهدایی جمهوری اسالمی کمکاز تسلیحات، امکانات و ن بزرگی در رأس کاروا اعضای هیأت،

 عازم بامیان شد.

 به شورای مرکزی ح. و. آن مالقات و این کاروان بزرگ، پیام واضح و صریحِ اولیای امور در ایران

 های ما به سوی چه کسی سرازیر خواهد شد.حمایت منتخب ما کیست و بود که فردِ مطلوب و

نیز پیام اولیای امور را دریافت و مزاری هنوز با کاروان خود به بامیان نرسیده  ح. و.شورای مرکزی 

 بود که شورای مرکزی حزب، وی را به صفت رئیس آن شورا برگزید.

های نظامی جات اتفاق افتاد. طیارهسالی و قحطی در هزارهمدتی پس از این انتخاب، خشک

دادی آن کشور را از فراز بامیان به زمین انداختند. در میان های غذایی و امجمهوری اسالمی، محموله

استاد  و. ا. تقدیم به دبیرکل ح.هایی به این مضمون نیز وجود داشت: نوشتهها، دستآن محموله

 .مزاری

را که اساساً یک اصطالح و ترکیب ایرانی است و در ادبیات « دبیرکل»بدین ترتیب، اصطالح 

ها برای مرحوم مزاری به کار تان اصالً کاربرد ندارد، برای اولین بار ایرانیسیاسی و سازمانی افغانس
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بردند و مقام سازمانی او را چندین درجه ارتقاء بخشیدند؛ در حالی که در اساسنامة حزب وحدت از 

 از زمین تا آسمان تفاوت دارد.« دبیرکل»نام برده شده است که با « رئیس شورای مرکزی»عنوان 

ها هیچگاه انتخاب هزاره در سمت دبیرکلی حزب وحدت کنید که مزارییب مالحظه میبدین ترت

 اش بود.نبود؛ بلکه انتخاب ایران و وزارتخارجه

 ! کشم ناز يکی تا به همه ناز کنممی

صعود مزاری به ریاست شورای مرکزی حزب وحدت آنچنان غیرمنتظره و دور از باور بود که حتی 

 زده شدند و از درک آن اظهار عجز نمودند:هم از آن رویداد شفگت ترین یاران اونزدیک

جات شروع شد. مزاری از مردمان شمال بود و تالش برای ایجاد وحدت در مرکز هزاره»

بندی حزبی جای هایی بودند که بعدها در ردهجات شخصیتپیشگامان این حرکت نیز در هزاره

های اساسی گیریتر در تصمیمهای پایینرده افراد خود را برای مزاری خالی کردند و خود به

 ی غیرمحوری در جریان وحدت به تبدیل شدند. اینکه مزاری چگونه توانست از یک چهره

تر های زیادی بوده و بیشی محوری و اساسی تبدیل شود، موضوعی برای حدس و گمانچهره

 درک رازهای موفقیت او عاجز ترین یاران حزبی او هم به طور روشن از کسان حتی نزدیک

 اند.مانده

اش برتری زیادی نداشت و از نظر سواد مزاری از نظر سواد مذهبی نسبت به بیشتر رقیبان حزبی

سیاسی نیز دارای پایگاه آکادمیک خاصی نبود که تمایز او را نسبت به سایر رهبران شیعه نشان 

های مختلفی دستهد آمده بودند، به گر های جهادیای که در قالب گروهدهد. نیروهای نظامی

توانست آنها را تحت فرمان خود داشته باشد. با اینجال چه چیزی تعلق داشتند که مزاری نمی

ی هزاره را در اش جلو بیفتد و زمام رهبری در جامعهی رقیبان حزبیموجب شد که مزاری از همه

 7«.دست گیرد

ی هیچ مزیتی نسبت به رقبا و سایر مدعیان رهبری در گوید که مزارمعلم عزیز کامالً درست می

گوید که صعود او اسباب شگفتی دیگران گردید؛ اما اینکه جامعة هزاره نداشت و باز درست می

نوعی  «از درک رازهای موفقیت او عاجز باشند» ترین یاران حزبی مزاریسایرین و حتی نزدیک

دانستند می یاران سازمانی مزاری ـ به روشنیاز جمله  تجاهل و فرار عامدانه از واقعیت است. همه ـ

                                                                 
 . 11ـ  17( بگذار نفس بکشم، پیشین، ص  7
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در ایران بود. مزاری هیچ مزیتی « اولیای امور»ی که راز این صعود غیرمنتظره، همانا اراده و اشاره

رقابتی نسبت به رقبا نداشت؛ اما حمایت اولیای امور را داشت. هیچ جایگاه و پایگاهی در میان احزاب 

حدت نداشت؛ اما پول، سالح، امکانات و حمایت سیاسی و معنوی اولیای امور ی حزب وتشکیل دهنده

 را داشت و همین تنها راز موفقیت او بود.

 فراکسیون مزدوران !و( 

گردید که در های مختلف تقسیم میهای جهادی به جناحسازمان نصر افغانستان مانند سایر گروه

زاری بود که از افرادی های سازمان نصر، جناح مکسیونفصل پنج مورد اشاره قرار گرفت. یکی از  فرا

صوفی، عرفانی یکاولنگی، ناطقی شفایی، ناطقی عینک، واعظی شهرستانی، محمد درهچون حسینی 

 گردید.محقق و ... تشکیل می

های فرعی آن به جمهوری رغم اینکه وابستگی و سرسپردگیِ کلیّت سازمان نصر و جناحعلی

های سازمان بلیس هم مشهورتر و مشهودتر بود؛ با این وجود، سایر فراکسیوناسالمی، از کفر ا

از دفاتر رسمی سازمان اخراج کرده، آنان را  "وابستگی به ایران"یادشده، جناح مزاری را به اتهام 

لقب داده بودند. یار غار و کاتب اسرار مرحوم مزاری )بصیر احمد دولت آبادی( در  "جناح مزدوران"

 نویسد:رد چنین میاین مو

اختالفات جناحی به حدی رسید که دفاتر نصر عمالٌ تقسیم و ترکه شد و در این تقسیمات برای »

ها و ها، ترکمنیبابه مزاری هیچ سهمی نرسید. دفتر مرکزی نصر در تهران در اختیار بهسودی

که همان مخالفت ها افتاد. ]آنها[ هرچند بین خود اختالف داشتند؛ ولی روی یک موضوع غزنوی

 7«.با بابه مزاری به اتهام وابستگی به ایران بود، با هم متحد بودند

پس از اخراج غیررسمی مزاری و یارانش از دفاتر سازمان نصر به اتهام وابستگی به ایران، آنان 

ه های سازمان، قرارگاناگزیر شدند برای خود دفتر و دستک جداگانه دایر نمایند. اینبار سایر جناح

 نام نهادند:« دفتر مزدوران»مزاری و یارانش را 

دوستان از دفتر مرکزی نصر و یا هر جای دیگر که تلفن در اختیار داشتند، شب و روز تماس »

شنیدیم فورًا تلفن را قطع        را می «م»گرفتند که اینجا دفتر مزدوران است. ما تا حرف می

                                                                 
 ، پیشین.51های افغانستان، بصیر احمد دولت آبادی، ص( مزاری ماندگارترین تالش در تاریخ هزاره 7
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کردیم که شاید با بابه فتند: استاد تشریف دارند؟ ما فکر میگکردیم. بعدها ابتداء با احترام میمی

 7«.شدهای همیشگی تکرار میدادیم، باز همان دشناممزاری کار دارند. وقتی تلفن را به بابه می

 ايرانیان نصری !و( 

چون و چرای برخی مقامات ایرانی )مخصوصاً مسئولین ستاد پشتیبانی افغانستان در حمایت بی

رجة ایران( از سازمان نصر و به ویژه جناح مزاری آن سازمان به حدّی عریان و وسیع بود که وزارت خا

سایر احزاب افغانی مستقر در ایران و دیگر مقامات ایرانیِ مرتبط با قضایای افغانستان، آنها را 

شوروی )به امین برخی از مقامات  حفیظ اهللگذاری کرده بودند؛ همانگونه که نام «های نصریایرانی»

حزب د. خ. ا.   جناح پرجمِچون و چرا از ویژه مسئولین و اعضای ک. گ. ب.( را به دلیل حمایت بی

 لقب داده بود.« های پرچمیروس»

 دهد:یار غار و کاتب اسرار مرحوم مزاری، واقعیت مذکور را اینگونه مورد اشاره قرار می

های ایرانی )همان گروه نصری شده بود، تنهای ایران بایکوت بابه مزاری از سوی مقامات باال»

کردند و تاوان شدند( هنوز از بابه حمایت میها در ایران شناخته میپیام که به نام نصریعالی

پیام زندان شد و تمام دار و نادارش مصادره گردید. به هر حال این حمایت را بعداً پرداختند. عالی

های ایرانی که در آن شرایط ران، صرفاً با حمایت همان نصریبابه مزاری با ناامیدی از همکاری ای

 1«.... وارد افغانستان شد 7711دادند، در تابستان سخت وفادار به بابه نشان می

 مزاری و گروه مهدی هاشمی:هـ( 

واقع در شمال شهر « حبل اهلل»قرارگاه و پاتوق اصلی و اختصاصی مزاری و یارانش، دفتر مجلة 

گفته، بدون آرم یا ای را با عنوان پیشیارانِ غالباً شمالیِ مزاری از آدرس آن دفتر، مجلهتهران بود. 

رساندند. الحق و االنصاف، مجلة حبل اهلل در زمانه و نام کدام سازمان یا جناح مشخص، به نشر می

 مد.آها به شمار مییب در میان افغانرقزمینة خود، نشریة وزین، پیشرو و بی

ان گمان غالب بر این بود که به تالفی مصادرة دفتر مرکزی سازمان نصر و مجلة پیام در آن زم

های رقیب، مزاری با حمایت و هدایت مقامات وزارتخارجة ایران و به ویژه مستضعفین توسط جناح

اندازی کرده است. اما آنگونه که شاگرد گرمابه و گلستان ایرانیان نصری، دفتر و مجلة مذکور را راه
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استاد مزاری )دولت آبادی( در آخرین نوشتة خود افشا نموده است، جناح مزاری دفتر مذکور را از 

های افغانی( افروزی در میان گروهسید مهدی هاشمی و گروه وی )متهم به نفاق اندازی و جنگ

وی در دریافت داشته بود و هنگام دستگیری نامبرده توسط وزارت اطالعات ایران، دو تن از همکاران 

 آن دفتر پنهان شده بودند:

هایش متواری. از اینکه در این شرایط دشوار، سید مهدی هاشمی در زندان ایران بود و بچه»

منزل حبل اهلل را ما از جناح سید مهدی هاشمی گرفته بودیم، طبعاً تعدادی از افراد آن با ما رفت 

های فراری بچه داشت. یکی ـ دو نفر از قرارها زیر نظر اطالعات و آمد داشتند و این منزل مدت

سید مهدی به ما پناه آورده بودند. آنها را جا دادیم؛ ولی هر لحظه در انتظار حمله نیروهای 

 7«. اطالعات بودیم

های رقیب سازمان نصر )مانند پاسداران جهاد اند که گروهرهروان استاد مزاری تا کنون مدعی بوده

   اند؛ در حالی که این اعترافِ ت گروه مهدی هاشمی قرار داشتهیا نهضت اسالمی( مورد حمای

ترین یار مزاری به ضمیمة اعترافات سید مهدی دایر بر قتل عاقلی توسط مزاری و نوری نزدیک

شولگر به دستور مستقیم هاشمی ـ که در فصل پنج به تفصیل ذکر گردید ـ، پرده از روی عمق 

 دارد.برمیبا گروه سید مهدی هاشمی  صرارتباطات جناح مزاری سازمان ن

 گروه چهارم

 اند:گویا چنین گفته صورت کوتاه وه فرهیختگان قوم ب جمعی از

همه جانبه نیست. شما  و دهة هفتاد خورشیدی، جامع، فراگیر حوادث آغاز تحلیل شما از نقد و»

اید. را مغفول گذاشته ی درگیرهاطرف اید؛ اما سایرکرده حزبش تمرکز تنها روی مرحوم مزاری و

بعضی  را از ثانیاً جانبداری شما عدم جامعیت کار شماست و این رویه و رویکرد اوالً نشانة نقص و

طرفی شما بی  دهد ومی ی دیگر نشانهایی شما را نسبت به بعضی جریانگشاعقده و هاجریان

 .«دهدرا مورد تردید جدی قرارمی

 :پاسخ

      و  روشنفکرِ منتقدزعم روا یا ناروای خود ـ خویشتن را یک  صاحب این قلم ـ حداقل به

داند که فارغ از هرگونه پیشداوری و جزمیت حزبی، تباری، سمتی و ... و به دور از طلب میاصالح

                                                                 
 .13( همان، ص  7
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تعلقات سیاسی و شخصی، در پی نشان دادن چهرة حقیقت و تشخیص سره از ناسره است. ادعای 

های ها و قوترویکردی در تکاپوی حاضر، مستلزم آن است که ضعفپایبندی و وفاداری به چنین 

سوژة مورد بحث، به صورت موازی و توأمان مورد مداقه قرار گیرد؛ در حالی که در یادداشت حاضر 

 اینگونه نیست.

ی سویهاز نگاه یک اسطورة شکستهی پراهمیت، بسیاری از مخاطبان معطوف به همین نکته

نداشت؟ ی استاد مزاری وجود ی مثبت در کارنامهاند: آیا هیچ نکتهکرده و پرسیدهنویسندة آن انتقاد 

ورزند که ی عملکرد استاد مزاری با رقبا و همگان او در جامعة هزاره، اصرار میبرخی دیگر با مقایسه

اره به های رقبا و همتایانش اشاره نکرده است. گروه دیگر با اشهای او و ضعفچرا نویسنده به برتری

های شخصی و شخصیتی استاد مزاری، نویسنده را مورد سرزنش قرار داده که چرا به فالن ویژگی

 ی اخالقی ایشان نپرداخته است و هکذا دیگر انتقادات مشابه.ویژگی شخصیتی یا فالن سجیه

 توانم خدمت شما ارائه کنم:های ذیل را میبا توجه به انتقادات فوق، پاسخ

نبود  اول هم قرار از همه جانبه نیست و تحلیل، جامع و کامالً موافقم که آن نقد وشما  من با ـ7

 صورت توضیح وه آن عنوان، ب زیر ام وگذاشته"اسطورة شکسته"چنین باشد. من نام آن جزوه را 

 (. پس ازاستاد مزاری درغرب کابل ةسه سال ةارزیابی کارنام نقد، بازخوانی وام: )چنین نوشته تبیین

ام؛ یعنی تعریف کرده برای خواننده، مشخص و مطالعه را و کار ةمحدود مان آغاز من چارچوب وه

سیاسی و کارنامة مبارزاتی استاد  ةاین نبشته، بررسی ترازنام بحث ما در محور ام موضوع وگفته

 حزبش است، نه شورای نظّار، اتحادسیّاف، حکمتیار، حرکت اسالمی و وحدت اکبری. هم مزاری و

مطالعة  و ام محدودة زمانی کارام؛ یعنی گقتهدقیقاً مشخص کرده نیز را ثغور زمانی کار چنین حدود و

زمان مورد  به کارنامة او قبل از غرب کابل است و حزبش در به کارنامة مزاری و محصور ما، محدود و

ما  کار دستور از نداریم ومزاری کاری  نیز به کارنامة حزب وحدت پس از درسازمان نصر( ومثالً اشاره )

 خارج است.

همان  از ام قرارنداشت وبرنامه و کار در دستور آغاز این اساس، بررسی فراگیر و همه جانبه از بر

این  داشت و کارم قرار دستور در خاص، جناح خاص و در زمان مشخص( شخص) آغاز، مطالعه محدود

 ام.صراحت به خواننده اعالم کرده با را
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« کار و پیکار»ام که محور این نقد تصریح کرده« کارنامه»توضیحیه با درج قید احترازی  ـ در آن1

های شخصیتی او. ممکن است استاد مزاری است، نه سجایای اخالقی و ویژگی« کارکرد و کارنامة»و 

ین قطاران خود بوده باشد؛ اما اهمتا و گل سرِ سبد هماستاد مزاری در دو عرصة اخیر، پهلوان بی

موضوعات ارتباطی با کارنامة سیاسی و مبارزاتی وی ندارد و خارج از قلمرو کار ما در این جزوه قرار 

 گیرد.می

های شخصیتی بسیار ارزنده و برازنده بدون تردید مرحوم مزاری دارای سجایای اخالقی و ویژگی

ی خاکستری ک نقطهبود. وی از منظر مالی و جنسی در حد یک معصوم، پاک و شفاف بود و حتی ی

شد. مثل انبوهی از همروزگاران خود هیچگاه حزب، سیاست، جهاد و هم در پروندة وی مشاهده نمی

مایة ارتزاق و ازدیاد ازواج و اموال قرار نداد. چنانکه خاندان مزاری نیز خاندان پاک، مقام را دست

و معتقد بود. اهل تظاهر، ریا و سوء مؤمن، صالح و خوشنام بودند. او از نظر مذهبی نیز انسانی مؤمن 

 استفاده از دین و مقدسات نبود. زندگی درویشانه و عاری از تشریفات و تکلّف داشت. 

نفس بود که برخی از مدعیانِ پیروی یا پاسداری از راه و رسم او زیست و پاکمزاری آنچنان ساده

وری و اعتماد به نفسش مثال زدنی بود؛ باید از ذکر نام وی عرق شرم بر جبین شان ظاهر گردد. خودبا

مانند و مثال زدنی بود. مزاری انسانِ هدفدار بود و در مسیر تحقق چنانکه قاطعیت و جدّیتش نیز بی

برخالف باور رقبایش که  خرید.شناخت و خار مغیالن و جور رقیب را به جان میهدفش سر از پا نمی

 ی نیرومند برخوردار.زاری بسیار هم با هوش بود و از حافظهخواندند، استاد موی را ابله و دیوانه می

مردی بود سرد و گرم چشیده، گرگ باران دیده و دارای تجربیات ارزشمند سیاسی و جهادی. مقایسة 

 قطاران و جانشینانش، ظلم عظیم در حق اوست.مزاری با هم

ممتاز شخصیتی وی بود. اما  هایی اینها تنها بخش اندک از فضایل پرشمار اخالقی و شاخصههمه

ی وی نیست و در قلمرو کار ما ایم؛ زیرا هیچکدام جزء کارنامهیک از این مسایل نپرداختهما به هیچ

 قرار ندارد.

 متنوع و های متعدد وآشوب داخلی با آنهمه طرف همه جانبة ده سال جنگ و بررسی دقیق و ـ7

یک تالش جمعی مستمر  وصله یک فرد خارج است وح توان و کشورهای درگیر، از ها وآنهمه قدرت

 ای ازصفحه 711بررسی کرده ام، کتاب  یک جریان را طلبد. من تنها کارنامة سه سالة یک شخص ومی

ای مسعود، حکمتیار، سیّاف، دوستم، ربانی، محسنی، کارنامة ده ساله درآمده است؛ حاال اگر کار

 آن اضافه کنم، مثنوی هفتاد من کاغذ و هم بر ... را ان واکبری، خلیلی، ملک، مال عمر، اسماعیل خ
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مرور  نه خواننده، توان مطالعه و به نگارش آن هستم و ای خواهد شد که نه من قادرهحصف 1111کتاب 

ام. اینک برشما فرهیختگان قوم است راهی را آغاز کرده ام وای را گشودهآن را دارد. من تنها دریچه

 نیز بشکنید. ها رابت دیگر تابوها و ام را تکمیل کنید وکه این پروسة ناتم

ورزی غرض ها وبعضی مطالعه مرا به معنای جانبداری از و اما اینکه شما محدود بودن حوزة کار ـ1

کند. نقد مزاری نه به ام که اثبات شئ نفی ماعدا نمیاید، قبالً گفتهنسبت به بعض دیگر تفسیر کرده

 مخالفان او. حمایت از ورزی با شخص اوست و نه به معنای تأ یید وومتخص   معنای دشمنی و

 گروه پنجم

 طوره ب اند ومناقشه قرارداده مستندات کتاب را مورد خدشه و خوانندگان، منابع و از جمعی دیگر

ا، امثال آنه یا سخنان زاهدی، اکبری و هابه نوشته برخی موارد اند که استناد نویسنده درخالصه گفته

باشد می سخنان یک دشمن علیه دشمن دیگر استفاده از و"م روباهشاهد روباه د"مصداق روشنی از 

 .از درجه اعتبار ساقط است استداللی فاقد حجیت و که چنین استناد و

 : پاسخ

 رقیب برضد طرف مقابل درصورتی پذیرفته نیست که آن تقابل و سخن مخالف و گواهی و ـ7

ناپذیر وجود داشته باشد؛ مثالً بخواهیم اظهارات رهبران حزب خلق را علیه آشتی رویارویی، همواره و

ی هاگذشته رقیبان امروزی، در مجاهدین یا بالعکس، مورد استناد قرار دهیم. اما آنگاه که مخالفان و

    خاطرات و جدایی و رویارویی، اینک پس از اند ودهحزب بوهم سنگر ونه چندان دور، هم

کنند؛ چه کسی گفته است که این می همکاری را روایت زمان دوستی و ی مشترکِهاسرگذشت

رقیب  که اینک مخالف وـ  خلیلی اظهارات محقق و ؟ آیا خاطرات وروایت حجت نیست گواهی و

اند، علیه یا له یکدیگر حجت همراز بوده حزب وحدت همکار و زمانی که هردو در از د ـیکدیگر هستن

 نیست؟

ام که آنها ردادی استناد کردهیدی و محقق دایمسخنانی از اکبری، زاه خاطرات، اظهارات ومن به 

 ، آنان ازهازمان آن زمان رقابت وخصومت. در کنند، نه ازرفاقت با مزاری روایت می زمان همکاری و از

از  اند.بودهپنهان آن  اسرار عیان و مطلع از اول حزب وحدت و مسئوالن طراز از قطاران مزاری وهم

ام. وی اثر مذکور را در شرایطی نوشته کردهاثر استاد زاهدی استناد« ها در کابلنبرد هزاره»جمله به 
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چاکِ به اصطالح مقاومت غرب کابل سینه طراز اول حزب وحدت و از مدافعان که خود از مسئوالن

 بوده است. 

ی مربوط یا هانوشته حاضر، سخنان وتدوین جزوة  مستندات من در % ازمنابع و  11تقریباً  ـ1

آبادی، دولتهای های استاد مزاری، نوشته)سخنرانی ه حزب وحدت استاد مزاری بوده استبنزدیک 

% بقیه،  11و  نامة وحدت و سایر نشریات این جناح(دایفوالدی، معلم عزیز، عسکر موسوی، هفته

 حرکت اسالمی.  مربوط یا نزدیک به جناح اکبری و

گروه دوم نیز آن  بدانند و فاقد اعتبار گروه اول، آن بیست درصد را سخن خصم و گرجناح وحال ا

بخت چه خاکی به سرش درین صورت، نویسندة بد فاقد اعتبار بدانند؛ سخن رقیب و د درصد راهشتا

 پست و لندن، واشنگتن ی تایمزهاروزنامه آوری کند؟ آیا درمدارک جمع کجا اسناد و از بریزد و

ی حزب وحدت هاسیاست سندی دربارة مسایل درونی و ، مطلب وموساد و سیاآرشیو  یگارو یا درف

منابع مرتبط با جناح  طرف منازعه بگوید: اگر دو است به هر شود؟ بنابراین نویسنده ناگزیریافت می

یرفتنی شما پذ از اگر قابل قبول است، منابع مرتبط با طرف مقابل هم همینطور و شما پذیرفتنی و

 جناح رقیب هم همینطور. نیست، از

را  مزاری رهبر وقتی شعار"مدح مرحوم مزاری درغرب کابل گفته بود:  زمانی آقای زاهدی در ـ7

 در و صورت یک جزوة مستقل منتشره همان زمان این سخنرانی ب در ".شنیدم آرام اشک ریختم

 محکم بر سند زنده و ری پخش گردید وایران توسط پیروان آقای مزا افغانستان و مقیاس وسیع در

بارآن سخنان نقل و نقد  هانشریات حزب وحدت ده فضیلت آن مرحوم تلقی شد. بعدها در حقانیت و

ن سخنان خود، صادق، آ آقای زاهدی در آنها استفاده شد. حال اگر از علیه خود زاهدی نیز گردید و

باید چنین باشد.  که به نفع شما نیست، نیز سخنان خود دیگر است، پس در بوده گویامین و حقیقت

دندان به این سخن  ست، پس چرا شما با چنگ وبوده ا این سخن خود، کاذب و یاوه سرا اگر احیاناً در

 است که سخن و کار رمزی در و آنرا وحی منزل تلقی می کنید؟ چه راز اید وکذب و یاوه چسپیده

 بطالن شما نه؟ د؛ اما دلیل برشومی گاه یک فرد دلیل برحقانیت شما دید
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 گروه ششم

 افشین( به نگارنده پند و کبیر و هااندیشان قوم )مانند آقایان یا خانممصلحت دلسوزان و جمعی از

های تلخ گذشته پرداختن به آن آینده باشیم و بیایید به فکر ها گذشته واند که گذشتهداده اندرز

 . ... وحدت ملی است و خالف مصالح مردم و هیچ سودی ندارد و

زمینه با شما  افسوس که زمانه و نهایت سپاسگزارم؛ اما صد دریغ وحکیمانه شما بی این اندرز از

نامه این پاسخ گویند. اینک که نگارنده مشغول تحریرمی حقایق موجود چیزی دیگر همنوا نیست و

د: آینده بربنیان گویندی به ما میاست که با بانگ داوّ حال وقوع اطراف ما رویدادهای در هستم، در

ها را فراموش کنیم، ما گذشته زیرساخت آینده است. اگر گذشته، اساس و شود وگذشته ساخته می

 ای دیگرستناد به آنها، آینده را به گونها با اتّکا و کنند ورا فراموش نمی رقبای ما یقیناً آنها دیگران و

 زنند.رقم می

مردم  ها وکانون توجه رسانه است که امروزه در "کابل اکسپرس"فیلم رویداد مورد اشاره ام 

کارگردان آن فیلم هندی هستند؛ با این حال بازیگران فیلم  افغانستان قراردارد. با اینکه نویسنده و

 آنها خبر دهند که روح این مردم هم ازها نسبت میبه هزاره را یافتراهای ها، اتهامات ودیالوگ در

 است.  پیشینة این مردم ناسازگار اساساً با فرهنگ و ندارد و

کجا سرمنشأ گرفته  ها ازتلقی منفی جهانی نسبت به هزاره پرسم که این ذهنیت وشما می حال از

کدام زمان این تلقی  اند؟ ازمغز اسرای خود میخ کوبیده و چه زمان به سر کجا و ها دراست؟ هزاره

 منشأ تمام آن فسق و شرورند؟ یقیناً مبدأ و ها راهزن وت که هزارهها شکل گرفن برخیذه ناروا در

وصف  هنرپیشه یا نویسندة آن فیلم در مزاری بود. آنچه را های استادوندی ، غرب کابل وهافضیحت

هزاره نیست؛ بلکه  آزار و پاک طینت، بیمهرورز ،کندهسیرة قوم یخن کند، صفت وهزاره بیان می

 یشکیبا و نجیب ،ت وندیان مرحوم مزاری است که متأسفانه به کلیّت قوم شریففاص دقیقاً اوصاف و

 شود.هزاره تعمیم داده می

 کنند ورا فراموش کنیم، دیگران آن را فراموش نمی هاهم ما گذشته بینیم که اگراین میبنابر

داوری  ره ما به قضاوت وبا آن زاویة دید در از نشینند وآن آیینه به تماشا می همیشه سیمای ما را در

کج  تدوین جزوة حاضر، پیشگیری از رویدادها و اهداف محوری من در پردازند. دقیقاً یکی ازمی

 اقوام ساکن کشور اعالم و خواستم به جهانیان وی مشابه با فیلم کابل اکسپرس بود؛ یعنی میهافهمی
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 طومزاری مرب غرب کابل، صرفاً به وندیان و ی اعمال شده درهاناانسانی و هاکاریاثبات نمایم که سیه

و مردم  خواستم به دنیامی دوش هزاره ندارد.هبریسمان کنده وهیچ ارتباطی با قوم یخن است و

 سوزی وندیان وآدم یهاکوره از افغانستان بگویم که هزاره اهل میخ کوبیدن به مغز دیگران نیست و

 مزاری هیج اطالعی ندارد. 

کردار مشتی  اعمال و سرگذشت هزاره را از تالشم این بود که سرنوشت و تمام سعی و ة کالمخالص

بارة این قوم  )مانند فیلم کابل اکسپرس( در ییهاقضاوت هرزه جدا سازم تا درآینده چنین  دیوانه و

 .صبور صورت نگیرد غیور و

         "خواهانهالتمقاومت عد"غرب کابل را  "جنگ وجنون"همان آغاز اگر  شما عقالی قوم از

کردید که هزاره یک ملت است؛ اما مزاری یک فرد و وندیان یک نامیدید و با صراحت اعالم مینمی

 آمد.اً مشکالت امروزی پیش نمیسرنوشت اینها کامالً ازهم جداست؛ یقین گروه تبهکار و

 گروه هفتم

 آمیز ورا اهانت یف نموده، آنتوص زننده و تندنثر کتاب را  خوانندگان، لحن و از گروه دیگر

 اند.جانبدارانه ارزیابی کرده

 : پاسخ

داده  شیوه نگارش جزوه من با شما موافقم. قبالً نیز دوستانی این نکته را تذکر خصوص لحن و در

نگارش  ةشیو است. متأسفانه یا خوشبختانه، سبک و نیشدار بودند. نثراسطورة شکسته، تند، تلخ و

است. همواره  جاندار عین حال زنده و در نثرم تلخ، شور، گزنده، گستاخ، آشوبگر ومن اینگونه است. 

صراحت  گویی ونمایی کنم. عریانمظلوم کجی وتوانم گردننویسم. نمیقاطع می و تهاجمی، پرشور

 حال جزء عادتم شده و قلمم جریان دارد و خون من و در هاسیره من است. این ویژگی لهجه، شیوه و

 عادت هم باعث مرض است.ترک 

حقیقت هم  وضاحت دراد، صداقت و صراحت و درست است. اگر با همة اینها، سخنم درشت؛ اما

 عاری از سنجیده و نویسم؛ اما پخته وکوبنده می گویم. گزنده ونشینم؛ اما راست میدارد. کج می

 ی نیست.شعار است؛ ولی خطابی و شور نویسم. لحنم تلخ ومی سفسطه هم مغالطه و
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 سرانجام و

اند. به دلیل امیل نویسندة اسطورة شکسته شده خوانندگان خواستار آدرس، تلفن و بسیاری از  

پایان  را در وبالگ خود تلفن معذورم؛ اما امیل و ذکر آدرس و ی احتمالی برخی افراد، ازهامزاحمت

شد. متن اصالح شده اسطورة با مباحثه باز این نوشته برای شما ذکر خواهم کرد تا باب گفتگو و

 پنجره نظرات هم گشوده. است و آن وبالگ موجود شکسته در

www.armans.info 

azadi-azadi.blogfa.com 

com.gmail@aazadihosein
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 : از متن کتاب

ها بیش از دو در یکی از جنگ ◊

هزار و چهارصد راکت در یک روز بر 

دشت برچی فرود آمد. افشار در یک 

شب بیش از چهار هزار انسان را از 

                دست داد.   

 ]خُرد[مزاري خورد  هایي که در زمان بابه یادتان باشد که استخوان ◊   

مزاري در شهر کابل ریخت و فجایعي   هایي که در زمان بابه شد و خون

مزاري روي داد، در تاریخ سياسي افغانستان کمتر    که در زمان بابه

ري در کابل بود، دو مزا  یاد تان باشد وقتي بابه...  سابقه داشته است

         .دش سال و هشت ماه، یک لحظه صداي انفجار خاموش نمي

های مزاری[ ]هزاره در جنگثبت شدة باختگانی جانمجموعه ◊

 رسید.به حدود هشت هزار و پانصد نفر می

بیست هزار مرمی ثقیله را خود آقای مسعود اعتراف کرده که  ◊

 در منطقه حزب وحدت زدیم.

اسالمی در یک روز بیش از دو هزار راکت بر دشت  اتحاد ◊

 .برچی شلیک کرد

روز، یک دقیقه هم صدای گلوله  55سنبله،  17حداقل پس از  ◊

 .و انفجار و بمب و راکت و هاوان از کابل گم نشد

ها در مسیر بازگشت از ایران در حدود سه هزار نفر از هزاره ◊

 کشور ناپدید شدند.ای به نام کشک نخود در جنوب غرب منطقه

 کابل وارد جهادی و مذهبی صد در صد چهرة یک با مزاری بابه ◊

 بیرون کابل از مذهبی غیر و قومی صد در صد چهرة یک با و شد

 رفت.

 وحدتِ حزب به را مذهبی و شیعی کامالً وحدتِ حزب مزاری بابه ◊

 .کرد تبدیل قومی و هزارگی کامال

 و بهسودی و آخوند و نصری و خلقی و پرچمی و ای شعله او ◊

 گفت. نمی جاغوری
)دستاوردهای مقاومت عادالنۀ غرب کابل به روایت 

 معلم عزیز(

 

 
 


