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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ می ٢۶
  

  مظھر جنايت و خيانتتجسم و " گلبدين"

١  

  

  :درآمد

ھرچند تصميم داشتم تا در اين فرصت برداشت ھا و دورنگری ھايم را راجع به انتخابات رياست جمھوری در  -١

آن بنگارم، مگر مطالعۀ نوشتۀ کوبندۀ متصدی و ھمکار عزيز پورتال آقای داکتر ايران و پيامد ھای احتمالی 

. اس. آی"که نمايانگر ديده درائی نواله خواران "حزب اسالمی"تقابلم با انسانکشان "معنون به " عزيز"صاحب 

اندش که به وسيلۀ و ب" گلبدين"و ارتجاع عرب بود، من را بر آن داشت تا در گام اول شناختم را از " سيا"، "آی

آغاز يافته و می بايد از جانب تمام قلم به دستانی که به افغانستان و مردم آن می انديشند، " عزيز"آقای داکتر صاحب 

  .، تقديم خوانندگان گرامی پورتال نمايمادامه يابد

 که بقيه نھاد ھای و باندش، به ھيچ صورت بدان معنا نيست" گلبدين" تمرکز روی افشای جنايات و خيانت ھای -٢

و باندھای مربوط آنھا از جنس ديگری به "  مزاری–سياف "و يا " مسعود - ربانی"از جمله " اسالم سياسی"منادی 

  .بوده و نمی بايد آماج حمالت و افشاگری قرار بگيرند" گلبدين"غير از جنس 

  

  :پيشگفتار

 هيکی از برجسترشتۀ تاريخ و جغرافيه محصل بودم، و علوم بشری  تادبياتقريباً نيم قرن قبل زمانی که در پوھنځی 

در تاريخ " کتراد"نامبرده که گذشته از داشتن درجۀ علمی . بود" فاروق اعتمادی" آن شعبه داکتر ترين استادان

، گاھگاھی حين تشريح مطالب نمی توانست خود را در محدودۀ مقررات غرب، بر مبنای عاليق سياسی گذشته ھايش

 و خودسانسوری ھای مروج نگھدارد، موضوعاتی را به بحث می گذاشت که توجه و تنگ و تاريک سانسور اداری

دقت در آن موضوعات، می توانست بيشتر از تمام درس در رشد فکری و استنتاج يک نتيجۀ درست از درس تاريخ 

  .برای محصالن سود مند باشد

را بابت استفاده از قوۀ نظامی عليه ملت " پارتناپلئون بنا"و " لوئی شانزده"يکی از آن مطالب بحثی بود که نامبرده 

  .فرانسه مقايسه نموده سؤاالتی را در زمينه مطرح نمود
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 الی ١٧٨٩کبير فرانسه يعنی از " دھۀ انقالب"که تز دکترايش را به ارتباط " فاروق اعتمادی"گرامی ياد داکتر 

از معلومات گسترده ای بود، به ارتباط روز برخوردار " دھۀ انقالب" نگاشته بود و می توان گفت راجع به ١٧٩٩

به نحوی پيروزی حرکت باستيل حمله برده و با ويران کردن آن "يعنی روزی که مردم بر زندان ١٧٨٩ جوالی ١۴

  :انقالبی را عليه سلطنت تسجيل نمودند، گفت

 شاه پيشنھاد نمودند در ھمان روز عده ای از اشراف جمع شده به دور پادشاه در قصر سلطنتی ورسای، به شخص"

تمام خواست مگر پادشاه در پاسخ . که به سربازان و اردوی شاھی دستور صادر کند، تا انقالبيون را سرکوب نمايند

  :آن درباريان ايستادگی نموده گفت

نقل به ."  ھای فرانسه به وجود آمده نه سرکوب رعايای فرانسهزرماين سربازان فرانسه است و به غرض دفاع از 

  .مضمون

 تکارانۀياجناستاد در دوام بحث، مسأله را به روز ھای اخير دھۀ انقالب کشانيده و موضعگيری ضد انسانی و 

را در استفاده از نيروھای مسلح عليه مردم فرانسه و سرکوب خونين آنھا که در تاريخ به نام " ناپلئون بناپارت"

  :مسما می باشد، کشانيده می گفت" ترميدوری"حرکت سياه 

ا چند سال بعد يک جوانک، به محض مشاھدۀ مردم بر روی خيابانھا به سربازانش دستور داد تا آنھا را به ام" 

  .نقل به مضمون" زورسر نيزه و تفنگ پراگنده و سرکوب نمايد

" مشکلساز"تا اينجای درس، در واقع چيزی نبود که بتواند برای استاد مشکلی بيافريند، مشکل و يا بھتر است نوشت 

  :انی آغاز می يافت که استاد بحث را در ابعاد ديگری ادامه می داد، مثالزم

از ھمان زمان تا اکنون مردم و به خصوص مؤرخان فرانسه از خود و از ديگران می پرسند، آن جوانک آن "

  آنھا را به خاک و خون کشيد؟گستاخی و آن ددمنشی را از کجا فرا گرفته بود که بر روی مردم خود شمشير کشيده

 ھای خارجی فرانسه بوده و نمی توانسته درک نمايد که بين مردم  لژيونآيا علت چنان قساوتی، خدمت وی در

مستعمرات و مردم فرانسه می بايد تفاوت قايل شد؟ آيا محل تولد خودش که تا حدودی وی را با مردم سرزمين اصلی 

  .نقل به مضمون..."  سازد، عامل چنان قساوتی بوده است؟ و فرانسه به خصوص پاريس متمايز می

را از دوام جنگ " شاه امان هللا خان" افغانستان زده، امتناع اصرعماستاد به اين ھم اکتفاء ننموده، گريزی به تاريخ 

  :مثال داده می گفت

شاه امان هللا خان . ت خودش خواست و رضايت مردم باشد، نه ادامۀ سلطه و حاکمي اصل،بايد می برای زمامداران"

   نقل به مضمون-"به ھمين منظور از سلطنت دست کشيد تا برادر کشی صورت نگيرد

ً وقتی صحبت به اينجا می رسيد يکی از محصالن، مسألۀ سوم عقرب و برآمدن تانکھای دولت عليه مردم  قاعدتا

ه بعد حرف خود را قطع نموده با تذکر اين از آن ب" فاروق اعتمادی"گرامی ياد . مظاھره چی را سؤال می نمودند

  .که بحث ما راجع به تاريخ غرب است، سؤاالت بيرون درس نکنيد، به صحبت خاتمه می داد

  !خوانندگان نھايت عزيز

 ھر جائی که می خواھد -اين پيشگفتار طوالنی را به منظوری تذکار دادم تا روشن شود که وقتی در يک کشوری

، اين تنھا مبارزان و شود که بر روی مردم ھمان کشور شمشير کشيده، آنھا را به قتل می رساند فردی پيدا می -باشد

سياستمداران نيستند که عليه چنان فردی قيام نموده و می خواھند وی را از سلطه به زير کشند، بلکه آحاد جامعه ھر 

ر چنان فجايعی، ريشه يابی فاجعه را در يک بر مبنای توانائی ھای خود، تالش می ورزد تا جھت جلوگيری از تکرا

  .دستور کارش قرار دھد
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اگر مؤرخ است و يا جامعه شناس، اگر عالم دين است و يا عالم در رشتۀ ديگری، ھمه می کوشند تا از منظر شغل 

وده  اتفاقی در کشور رخ داد و علل بروز چنان وقايعی چه بانچنو دانش خود، به اين پرسش پاسخ بگويند که چرا 

  .است

" مزاری"ھا، " سياف"ھا، " تنی"ھا، " نجيب«ھا، " مسعود"ھا، " گلبدين"ھا، "عبدالرحمان "حال وقتی بحث روی 

ھا و صد ھا جنايتکار خرد و بزرگ ديگری که از کشته ھا پشته ساخته، بی پروا نه تنھا بر روی ملت شمشير کشيده 

 به ده ھا و صد ھا ھزار از ھموطنان خودشان را به قتل رسانيده بلکه، با صد چندان بی پروائی بر مردم آتش ريخته،

اند، نبايد به اين اکتفاء کرد که گذشته، گذشته است و می بايد به حرفھای آنھا باورمند شده، کردار آنھا را فراموش 

  .ابيمپاسخ بيچرائی بروز چنان فجايعی برای سؤال نمود، بلکه ھمه وظيفه داريم بکوشيم تا در گام نخست 

 چنان اتفاقاتی بروز ننموده به ده ھا ھزار انسان بی گناه قربانی آزمندی هندي آبه عبارت ديگر اگر می خواھيم تا در

ھا و سلطه جوئی ھای مشتی ميھن فروش و جبار نشوند، بايد تالش بورزيم تا ھر يک به نوبۀ خود داليل بروز چنان 

  . فجايعی را ريشه يابی نمائيم

  !ھايت عزيزخوانندگان ن

نقل طوطی وار وقايع گذشته نه تاريخ است و نه ھم به تاريخ ارتباطی دارد، بلکه تالشيست که انسان يک عصر را 

در زندانھای فکری اعصار قبلی محبوس می سازد، در نتيجه اگر کسی خواسته باشد واقعاً بحثی راجع به تاريخ 

 دھد، فقط در ءاارتقشناخت توده ھا را در قبال بروز چنان وقايعی نمايد بايد بکوشد تا مسأله را ريشه يابی نموده، 

  .چنان حالتيست که انسان قادر می گردد، آگاھانه از تکرار وقايع گذشته جلوگيری نمايد

و " گلبدين"در اين مختصر من ھم به نوبۀ خود خواھم کوشيد گذشته از بررسی عملکرد جنايتکارانه و خاينانۀ 

مسلم است . ھا مکث نموده، چگونگی کردار آنھا را بشگافم" گلبدين" توان به چرائی پيدايش ھا، در حد" گلبدين"

تمام آنھائی که خواسته باشند، برداشتھايم را نقد نمايند، می توانند نگاشته ھای شان را به آدرس پورتال ارسال و از 

  .حق پاسخگوئی و دفاع از خود شان استفاده نمايند

  .ادامه دارد

  

  

  


