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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ نومبر ١۴

  "خان آقا سعيد"قابل توجه دگروال صاحب، آقای 
 دقيق و درست ًمی توان نوشت کامال" قابل توجه خان صاحب قاسم باز و محترم قدرت هللا"درنوشتۀ تان معنون به 

  :نگاشته ايد

 که یئھا گذشتهه ب زدن دامن عوضه ب دانشمندان بايد که است گوناگون مشکالت دچار ما کشور موجود شرائط در "

  . "کشور تعالیه ب گردد خدمتی شود اگر تا شده ھم با تفاھم داخل کشور موجود وضعه ب خورند نمی وطن درده بً فعال

نويسی و انگيزه ھای نگارش تاريخ آنچه را خود بدان باور   تأريخصميم داشتم اندکی راجع به ھرچند از مدتھا بدين سو ت

دارم خدمت ديگران بنگارم و مشغله ھای روزمره اجازۀ پرداختن بدان را نمی داد، مگر مطالعۀ جمله ای که از شما در 

نوشت با صداقت و خلوص نيت و به منظور فوق تذکار يافت و تاجائی که شناخت از شما وجود دارد، می توان 

بھروزی مردم افغانستان  آن را پيشنھاد نموده ايد، وادارم ساخت تا ھرچند مختصرافکارم را در زمينه بيان دارم، باشد 

  . باشدبا انتقاد سالم و سازنده از آن افکارکار مثبتی در زمينه انجام يافته 

 تاريخ گذر نکرده و کوچۀه اينک دست به تاريخ نويسی زده و می زنند نه تنھا از از اين می گذريم که اکثر آنھائی ک

ً ھائی بيشتر نيستند بلکه اساسا به علم بودن تاريخ باور نداشته و حتا تعريف آن را نيز نمی دانند؛ فقط مرزابنويسًعمدتا 

قدرتش را بر  که آن ھر شرف باخته ای به منظورھمينقدر يادآور می گردم که امروز تاريخ طفل يتمی را مانند است که 

  : خود نمائی می نمايد و می پردازم به انگيزه ھای تاريخ نويسیرخ ديگران بکشد، با سيليی بر رخسارش

 نه تنھا درنگارش تاريخ، بلکه حين مشاھدۀ ھر عملی از طرف ھر کسی که باشد، می بايد  می دانمتا جائی که من 

 می زند و يا حرفیبايد ديد وقتی انسانی . متوجه بود تا انگيزه و علت انجام چنان عملی از نظر دورنماندنخست از ھمه 

بر ھمين مبنا، اينک که سيلی زدن . عملی انجام می دھد انگيزه و غرض وی از زدن آن حرف و يا انجام آن عمل چيست

ئی که سواد خواندن و نوشتن بلد نيستند تا چه رسد به احاطه بر بر رخسار آن طفل يتيم به مد روز تبديل شده و حتا آنھا

علم تاريخ و قواعد نگارش آن، با تکيه بر فضای باز اما آلودۀ انترنيتی ده ھا و صد ھا سايت که برخی از آنھا به مانند 

 سنی، ھزاره و ازبک، سايتک استخبارات المان، ھدفمندانه در جھت پراکنده ساختن مردم افغانستان زير نامھای شيعه و

ی و پشتو، در اين اواخر دری و پارسی و اعمار يک ديواری به بلندا و عرض ديوار چين بين تاجيک و پشتون، فارس

از ھمين بابت امرار حيات می نمايند، دست به قلم می برند، ايجاب می نمايد تا در گام نخست مکث کوتاھی به ... آنھا و 

  :مطلبی که در ذيل خواھم کوشيد ھرچند مختصر بدان بپردازم. ف توجه صورت گيردانگيزه ھای نگارش تاريخ عط
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در خطوط کلی خود انگيزه ھای نگارش، شامل دو بخش می گردد، انگيزه ھای مثبت خدمت به مردم و انگيزه ھای 

  .منفی انحراف افکار مردم

صنوف بعدی که مضمونی به نام مضمون در قسمت انگيزه ھای مثبت، ما و شما ھمه از ھمان آغاز صنف چھارم و 

  :تاريخ شامل نصاب تعليمی گرديد، خوانده ايم

  . غرض از مطالعۀ تاريخ آگاھی به گذشتۀ مردمان يک خطه می باشد-* 

  .آن خطه می باشد غرض از مطالعۀ تاريخ پرورش نسل ھای امروز و آينده در پرتو فرھنگ -* 

  شتباھات گذشته به منظور جلوگيری از تکرار آنھا می باشد غرض از مطالعۀ تاريخ درس آموزی از ا-*

   غرض از مطالعۀ تاريخ آشنائی حاصل نمودن با دستاورد ھا مردم يک منطقه و تکامل آن دستاورد ھا می باشد-*

  ... و -* 

د، ھيچ به خاطر اگر کبر سن از يادم نبرده باشد و يا ھم از شانس بد معلمان تاريخ ما تذکر آن را فراموش ننموده باشن

  :نمی آورم که معلمی داخل صنف شده باشد و به ما به مثابۀ متعلمان ھوشدار داده باشد

 تاريخ بدان خاطر مطالعه می گردد تا با تکيه بر گذشته ھای دور، کسی بخواھد برای اعمال و سياست ھای امروزش -*

  -رائيل نمونۀ برجسته در شرايط کنونی اس- کندجست وجوحقانيت 

 تاريخ بدان خاطر مطالعه و تدريس می گردد تا اين و يا آن کشور، بر مبنای برگھائی از آن ضمن خوردن حسرت -*

از نمونه ھای  بسازند  گذشته ھای دور، زمينۀ مغزشوئی نسل ھای آينده را به خاطر اھداف توسعه طلبانۀ حاکميت فراھم

  "آريانای کبير "و" ايران ھخامنشی"برجستۀ منطقه ئی 

 و تحقيق می گردد تا به اساس جناياتی که در گذشته بين اين و يا آن کشور صورت گرفته،  مطالعهتاريخ بدان خاطر  -*

نمونه ھای برجستۀ آن در مناسبات بين چين و جاپان، المان و بقيۀ اروپا، . ايجاد و پرورش نفرت بين نسل ھای امروزی

  ...و روسھا و اروپای شرقی 

 و از ھمه مھمتر مطالعۀ تاريخ می تواند بدان منظور انجام يابد که انسان امروزی را از توجه به مشکالت و مسايل -*

ًخودش جدا ساخته، در گام نخست وی را چنان در گذشته ھا غرق نمايد که اساسا و اصال متوجه نگردد که در ھمين  ً

ک جسم زنده چه عکس العملی می بايد مقابل سيرزندگی در مقطع حاضر حاال در دور و برش چه می گذرد و به مثابۀ ي

 دھد، در گام دوم بر مبنای ھمان تاريخ، دشمنان نجاتًاز خود نشان دھد و احيانا اگربخواھد از غرق شدن خود را 

فرضی و خيالی برايش به تصوير بکشد که تمام اراده و توانش را جھت نجات از اسارت مطالعات تاريخی، ھمان ديو 

  .و اين درست ھمان چيزيست که شما آن را نقد نموده ايد. ھای فرضی به خود مصروف دارد

  :شراتی آنھابرگرديم به سايتھا و سياست ھای ن

که وقتی يک بار در وجود " ايدس"، به مثابۀ ويروسی به مانند "آنالين-افغان جرمن"سايتک استخبارات المان يا ھمان 

يک انسان خانه کرد، نه تنھا به مشکل می توان آن را از بين برد بلکه ھميشه خطر آلوده ساختن افراد ديگر را نيز با 

 اساس تقسيم وظايف استعماری، وظيفه ای که از جانب بادارانش به آنھا سپرده شده، خود دارد، از ھمان بدو تأسيس بر

آباد  ناکجا تالش در جھت انحراف افکار نسل جوان از دشواری ھای حاکميت استعمار و جيره خوران و بردن آنھا به

  . ھائيست که فرمودۀ شما مکث روی آنھا ھيچ دردی را دوا نمی کند

اختصاص دادن و به ده ھا نويسندۀ " ميوندوال"بزرگ ساختن و ھزاران صفحه را به بررسی مرگ به صورت مثال 

باشد، " ميوندوال" يک فرد که کشته شدنً را با آن مصروف ساختن، آنھم در شرايطی که اوال به تعقيب  آگاه  آگاه و نا

در نخستين سخنرانی اش بعد آوردنش به " ببرک کارمل"به اعتراف است،  الوميوندحزبی که افرادش متھم به کشتن 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

امپرياليزم روس و  سوسيال آن انسان را به قتل رسانيده است، در شرايطی که به تعقيب ميليونکابل، بيش از يک 

ليون انسان بيش از يک مي شان  طی سالھای بعدی حاکميت مزدوران" نجيب"و " ببرک"مزدورانش در قدرت اعم از 

ليونھا انسان ديگر را آوارۀ قاره ھای کرۀ زمين نموده يم انسان ديگر را معلول و رھزا ديگر را مقتول و به صد ھا

گرفته تا "  مسعود- ربانی"و " گلبدين"است، در شرايطی که بعد از سقوط حاکميت مزدوران روس، اسالم سياسی از 

آتيال و چنگيز انجام نداده بودند، بلکه ھرگاه قرار باشد ام دادند که نه تنھا جناياتی را انج"  سياف و مالعمر-مزاری"

تدوين گردد به يقين بيشترين صفحاتش را ھمان جنايات به خود " فرھنگ جنايت و شکنجه"کتابی تحت عنوان 

ال بدين سو از زمين و آسمان باران مرگ  س١٦امريکا از ر جنايتگست که امپرياليزم شرايطیاختصاص خواھد داد، در 

  ھايش" مادر بمب" آلوده به مواد راديو اکتيف گرفته تا پرتاب سالحیو نيستی بر روی مردم بی پناه ريخته از استعمال 

 ھموطن ما را به کام مرگ ٣٠٠در جريان يک ھفته بيش از " طالب"و " داعش"دريغ نورزيده است، در شرايطی که 

چه گره کوری را حل " ميوند وال" روشن ساختن مرگ و يا قتل منظورصد ھا و ھزاران ورق را به ... تاده اند، وفرس

معطوف داشتن کدام مشکلی از " ھاشم جالد" ديگر را به افشای جنايات تای می نمايد؟ و يا تمام تالش خود و پنج

و حتا به محکمه سپردن قاتلش و " ميوندوال"وشن شدن قتل مشکالت مردم ما را می تواند حل نمايد؟ آيا به فرض ر

 رسيدن به نتيجۀ دلخواه تطبيق حکم اعدام در مورد وی، افغانستان از حالت مستعمراتی فعلی اش نجات خواھد يافت؟ آيا

ما را از در آن زمينه ھا، دست استعمار و ايادی اش را از حيات مردم دربند ما کوتاه خواھد نمود؟ آيا شناخت مردم 

سياست ھای امپرياليزم در قبال افغانستان ارتقاء خواھد بخشيد؟ آيا به مردم کمک خواھد نمود تا متوجه نقش استعمار در 

گرديده از گسترش نفوذ آنھا جلوگيری خواھد کرد؟ آيا به چيز فھمان ما کمک خواھد نمود " داعش"و " طالب"پرورش 

 در ظاھر ميانه ، در خاور سعودیعربستان جديد امريکا، اسرائيل علنی الف  ائت-"*مثلث مرگ"تا شناخت شان را از 

ايران در منطقه اما در واقعيت امرگام عملی فراخی در جھت تطبيق نقشۀ خاور  روز افزونعليه جلو گيری از نفوذ 

نا آگاھانه به جارچی آنھا   عمق بيشتر بخشيده-ميانۀ بزرگ که در نھايت تجزيۀ کشور ما نيز بخشی از آن خواھد بود

  ... مبدل نگردند؟ و 

محترم دگروال صاحب، می بينيم که پرداختن به چنان گذشته ھائی آنھم در چنين مقطعی که بود و نبود کشور ما به 

به غير   ھيچ غرض و علت ديگری نداردوايادی آن زير سؤال رفته است، ھيچ دردی را دوا نمی کند، وسيلۀ امپرياليزم

 برای شما،  آشنابيشتر عبارت  با. انحراف افکار نسل جوان به گذشته ھای دور به جای عطف توجه به وضعيت فعلیاز 

  . جھت منحرف ساختن اذھانرسام ، فير چند مرمیآتش مبادلۀدر جوشاجوش 

 گاھیقرار می داشتيد، ھيچ محترم دگروال صاحب، من اطمينان کامل دارم که ھرگاه ھمين اکنون در جنگی روياروی 

 اين که فير چند مرمی رسام شما را از وارد کردن ضربت به ھدف اصلی باز نمی داشت، بيائيد در اينجا با شناخت از

ظيفۀ به کجراه کشانيدن و منحرف ساختن افکار عمومی را از اوضاع کنونی به گذشته ھا و سايتک استخبارات المان و

به جنگيدن در ميدانی را ه را از طرف امپرياليزم به دوش گرفته است، به جای آن که وقت عزيز تان باد کردن کاه بيدان

اين را . که آنھا می خواھند ضايع سازيد، در آن جائی که خود می خواھيد و تجارب تان گواه آن است، به پيش ببريد

آنھا ھميشه به مردم فريبی خويش ادامه خواھند بشتابند، آنھا بدانيد تا زمانی که افرادی پيدا شوند که به دنبال بحث ھای 

  .داد

  

 . خدمت شما خواھم بودمستقلی ۀًحتما طی نوشت" مثلث مرگ" به ارتباط -*

  


