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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 ١٨
  

  "سعيد"عرض سپاس خدمت دگروال صاحب آقای 
ش را راست. محترم دگروال صاحب، از اين که آن يادداشت مختصر مورد پسند تان قرار گرفته، يک جھان ممنون

 می باشد چون ملھم از تذکر تعلق بهم بپرسيد آن نوشته به خصوص مقطع زمانی که نگارش يافته، به ھمان اندازه که

به شما تقديم " برگ سبز و تحفۀ درويش"بجای شما بود، به جنابعالی نيز تعلق داشته، اجازه می خواھم آن را به مثابۀ 

  .اميد با پذيرش آن بر من منت گذاريد. دارم

م دگروال صاحب، شما در نوشتۀ  تان از شکسته نفسی کار گرفته و نوشته بوديد که گويا دست تان با قلم زياد آشنا محتر

  :نيست، اگر اجازۀ مخالفت با نظرتان را داشته باشم به صراحت می نگارم که من با اين حکم تان موافق نيستم، زيرا

خوانندگان است، به عبارت ديگر نوشته در واقع وسيله  و پلی است ده به ندر واقع ھدف ھر نوشته ای انتقال پيام نويس

در نتيجه بھترين نويسنده کس و يا کسانيست که آنچه را خود می انديشد به وسيلۀ . خوانندگانمغز بين مغز نويسنده و 

 تمام نوشته ھايتان به امری که جنابعالی با. نوشته ھر چه کوتاھتر و رساتر به طرف مقابل که خواننده باشد، انتقال دھد

 بود که بر مبنای آن ه ایبھترين شکلی انجام داده ايد، سند اثبات چنين ادعائی، برداشت درست من از محتوای نوشت

 مانند من یافرادبرای اگر دست شما با قلم آشنا نمی بود، درک مطلب تان نه تنھا برای من، بلکه . نوشتۀ من شکل گرفت

  :می بايد از آنھا انتقاد نمايمو اما اندکی ھم به ارتباط توضيحی که من دادم و کمبود ھائی که . نيز دشوار می شد که نشد

" آزادافغانستان-  آزاد افغانستانپورتال "محترم دگروال صاحب، به يقين شما در جريان قرار داريد که قبل از ايجاد 

 با -  فرستاده می توان گفت به حيث ھمکار" آنالين-ن  جرمافغان"متصديان پورتال من جمله خودم ، مقاله ھای ما را به 

ًبعد ھا وقتی امکان ھمکاری کامال از بين رفت و مقاطعه با آن نھاد .  آنھا به شمار می آمديم-تفاوت سطوح ھمکاری

ًصورت گرفت، ھرچند از ھمان اول، علت اختالف با آن سايت مشخصا مسايل سياسی و برداشت ھای متفاوت ما در 

ور اشغال شده و فاقد استقالل است و يا يک کشور آزاد و مستقل، کش از اوضاع افغانستان، اين که افغانستان يک مجموع

چگونگی برخورد با آن، تأئيد حاکميت استعماری و يا مبارزه عليه آن، عمده ساختن مسايل قومی، زبانی، نژادی و 

و م م شناخته، اولويت کار خويش را به مبارزه عليه امپرياليزمذھبی و يا اين که آنھا را به مثابۀ تضاد ھای درجه چند

ھيچ گونه تا جائی که به من مربوط می شد  بود و ،مطلب خرد و بزرگ ديگر از ھمين قبيلھا ارتجاع قرار دھيم و ده 

ن سايت  و شخص خودم با گردانندگا"آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"نقار و يا کدورت شخصی بين متصديان پورتال 
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 خود را از دامی که سرراھمان منتوانستًوجود نداشت، مگر حين جدائی ما مشخصا خودم " آنالين-افغان جرمن "

  .م دھگستردند، نجات

که اينک روابط استخباراتی آنھا نه تنھا با " افغان جرمن آنالين"به عبارت ديگرگردانندگان پيدا و پنھان سايت 

نيز بيرون افتاده، بسيار آگاھانه فضای درگيری بين دو سايت " ای.آی . سی"و ." ب. ج. ک"استخبارات المان، بلکه با 

ندھی نمودند که به جای بحث روی نقاط افتراق و بحث روی آن خطوطی که امکان ھمکاری بين ما را ارا قسمی سازم

تال به خصوص اين قلم از بين برده بود، ھوشيارانه يک سلسله حمالت شخصی شان را به استقامت متصديان پور

 نفر به من فحش و ناسزا حواله نموده، بسيار تحريک آميز حتا به خانواده ١١٠سازماندھی نموده در يک مورد بيشتر از 

  .و مادرم نيز اھانت روا داشتند

وامل بيشتر تکيه بر عکه  خصوص خودم، به جای آن ما بهدر نتيجۀ اين کردار زشت و غير فرھنگی آنھا با کمال تأسف 

نموده سياست ھای ضد ملی و خاينانۀ آنھا را در عرصه ھای مختلف افشاء می نمودم، احمقانه خود و آنھا اختالف بين 

. به دام آنھا افتاده، ما به خصوص خودم شروع کرديم به جواب بالمثل دادن و آنھا را از لحاظ شخصی رسوا نمودن

 را چنان " جرمن آناليننافغا"سايتک رد ھائی داشتيم و متصديان درست است که ما در اين عرصه پيروزی ھا و دستاو

مفتضح و بی آبرو ساختيم که ديگر نتوانند در جمع روشنفکران سر بلند نمايند، مگر اين آنچيزی نبود که آنھا از آن 

.  افشاء شودھراس داشتند، اسباب و مايۀ ترس و ھراس آنھا اين بود که خطوط حرکی و ستراتيژی تبليغاتی شان مبادا

ًکاری که با تأسف ما در انجام آن نه تنھا زياد موفق نبوديم، بلکه به درجات معينی رسوبات آن افکار بعضا در ھمه جا 

  .خود را نمايان می سازد

  .برگرديم به نوشتۀ قبلی

به گفتۀ استاد سخن " چسپيدن به گذشته به منظور انحراف اذھان از وضعيت کنونی"در آن نوشته جھت افشای سياست 

قبل از ھر چيزی بايد بنويسم . را به ميان انداخت" ميوندوال"بحث کشته شدن آقای " سرگردانی قلم"، "معروفی"آقای 

محقق حد اقل آشنائی با اسباب و وسايل تاريخی داشته، که آن  مشروط بر - که من مخالف تحقيق در مسايل تاريخی نيستم

واقعات را و ھای برخی از حوادث " چرائی"ًبه اساس مطالعات آفاقی شخصا توانائی تحليل پديده ھای تاريخی  و جواب 

ک معجون مرکب يآنھا ، نه اين که با سرھم بندی نوشتۀ اين و يا آن نويسندۀ نامدار و يا بی نام و از جمع داشته باشد

نوشتم . ساختن، ھم خود را توھين کند، ھم خواننده و ھم آن بيچاره ای را که جناب خواسته در باره اش قلم فرسائی نمايد

که من مخالف تحقيق نيستم، مگر قبل از ھمه بايد بدانيم که انگيزۀ تحقيق ما چيست و کدام گره کور وضعيت کنونی 

  .می گشايدرا کشور ما 

مثالی که به مانند مثال قبلی ھميشه از جانب باند . وال صاحب، مثال ديگری خدمت تان عرض می نمايممحترم دگر

". افغانستانی"و " افغان"مسألۀ . به مثابۀ يک موضوع قابل افتراق به آن دامن زده می شود" افغان جرمن آنالين"تبھکار 

اين که با تمام .  داشتندنشان را جھت استفاده از آن بيابحثی که حدود بيست سال قبل آغاز يافته، طرفين ھريک داليل 

استدالل ھيچ يک از طرفين، موضع ديگری را قبول ننمود، مبين آن است که روشنفکر ما در مقطع کنونی ظرفيت تبادل 

  .حل آن را ندارد

ابۀ يک معضله مشخص ھمين که به مث در اينجا سؤال مطرح می گردد، که وظايف ما در قبال اين معضله چيست؟ آيا

 ھای قومی، عصبيتشده، حل آن را بگذاريم برای زمانی که کشور ما از وضعيت کنونی بسالمت عبور  و در جامعه 

 ھم ھستی بزای و اگر ماده ھم رناگر "مذھبی و نژادی ديگر نقشی بازی ننمايد و يا اين که نه ، به گفتۀ مردم کابل 

 کشور را در ميھن ناديده گرفته، جنايات طالب، داعش و به اعتراف ۴۴موجوديت عساکر اشغالگر بيش " ھستی
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 سازمان تروريستی  و در کل اسالم سياسی که در دشمنی اش با مردم افغانستان ھيچ ٢٠مراتی عسخنگويان ادارۀ مست

 است و چه کسی" افغان"جای شکی نيست، ناديده گرفته، ھم و غم خويش را بدين معطوف بداريم که چه کسی 

  ".افغانستانی"

نتيجه گيری خود را از بحث اعالم بدارم، الزم می دانم توجه که محترم دگروال صاحب، در ھمين جا قبل از اين 

  . در باب مسألۀ مشابھی بيان دارم"سيد جمال الدين افغان"خوانندگان را به پاسخ 

به ند، می دانند که وقتی در ترکيه فردی راجع مصروف داشته ا" سيد جمال الدين افغان"تمام آنھائی که خود را با حيات 

بگذار ھر کس ھرچه می خواھد بگويد، افغان، : "از وی سؤال نمود، وی با برافروختگی تمام گفت" سيد"ھويت ملی 

 با - نقل به مضمون- "مگر کدام پدر سوخته جرأت دارد بگويد که من انسان نيستم... ايرانی، ھندی، مصری و 

  .اتفاقات و وقايع نيمۀ دوم ماه اکتوبر در کشور عزيز ما افغانستانبه می زنيم ی اسخ سردرنظرداشت ھمين پ

 تن از زحمتکشان افغانستان به ٣٠٠ھمه از طريق اخبار و جرايد می شنيدم و می ديديم که ظرف يک ھفته، بيش از 

  .  کابل به خاک و خون کشيده شدندتنھا در شھر... و " دولت دست نشانده"، "طالب"، "داعش"اساس انفجارات انتحاری 

 ذھنش را محترم دگروال صاحب، شما به حيث يک انسان بی غرض و بی طرف و انسانی که حب و بغض علی و عمر

ضع ا موويسندگان مدافعنطف نموده باربار سری به مطبوعات ھمان زمان بزنيد، ببينيد از به خود مشغول نداشته، ل

" افغانستانی"نه " افغان" تقبيح جنايات آتيال ھای زمان نگارش يافته، گيريم که آنھا چند مقاله در" یافغانستان"و " افغان"

ه ب ز نظر اينھاانکند . ت قلم می زدنداجنايآن و يا عکس آن، مگر آنھا انسان نبودند که ذوات قلم به دست ما در تقبيح 

ھموطن دردمند آنھا را از ٣٠٠که ريختن خون  قدم استمبودن " افغانستانی"و يا " افغان" ،جای تقدم انسان و انسانيت

  .خواب بيدار نمی نمايد

محترم دگروال صاحب، وقتی از اين منظر به قضايا نگريسته شود، مشاھده می گردد که ما به خصوص شخص خودم 

، "، خاوران"دعوت"، "افغان جرمن آنالين"قادر نشده ايم با طرح داليل اختالف ما با نھاد ھای استخباراتيی از قماش 

و ده ھا سايت مشابه آنھا، ھويت استخباراتی و تفرقه افگنانۀ آنھا را افشاء و مردم ما را از افتادن در دام آن "  پرسکابل"

  .سياست ھای آنھا  مراقبت نمائيم

 اين رشته سردراز دارد


