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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ جوالی ١٢
  

  بر روی مردم خود کشيدن  شمشير أ و ريشۀمنش
  :  تذکر

تن از کھنه سربازان يک  "ميکا خاوير جانسن" يعنی ھمان شبی که )٢٠١۶ جوالی ٠٨( اين مختصر را چند روز قبل

، در شھر داالس برروی پوليس آتش کشودبود، امريکائی که درس کشتار را از استادانش در مسلخ افغانستان فرا گرفته 

 اينک فرصت را غنيمت دانسته آن .ليت ھای چندی مانع از آن شد، تا خدمت شما تقديم گرددو مگر متأسفانه مشغ؛نگاشتم

  .چنان حوادثی را در خود داشته باشد" چرائی"د توجه قرار گرفته، حد اقل بخشی از پاسخ را تقديم می دارم، اميد مور

*****  

حدود نيم قرن قبل از امروز، زمانی که در ديپارتمنت تاريخ و جغرافيۀ پوھنځی ادبيات و علوم بشری پوھنتون کابل 

و لباس استادی  در آن سطح را داشت، محصل بودم، يکی از استادانی که از لحاظ درسی می شد گفت صالحيت تدريس

  . بود" فاروق اعتمادی"آقای پوھاند داکتر پوھنتون بر تنش زيب خود را داشت، 

 الی ١٧٨٩فرانسه يعنی از کبير  را در فرانسه به ارتباط دھۀ انقالب ش، تز داکترايبرخی از استادانايشان که به گفتۀ 

ت که در بررسی ھمان مقطع تاريخی و اطالع از جزئيات ارزشمند ند، بدون مبالغه می توان گف نگاشته بود١٧٩٩

ًوقايع، از چنان معلومات گسترده و عميقی برخوردار بودند، که اگر واقعا دلشان می خواست و مزاحمت و سنگ اندازی 

  . نمايدءرا ادا" حق مطلب"ما محصالن در بين نمی بود، می توانست 

، ضمن تمرکز بر خيزش گسترده و  صحبت می نمود١٧٨٩ جوالی ١۴ وقايع استاد در يکی از روز ھا که راجع به

و  فرياد ھای شان که بعد ھا در جنبش ھای ... ھيجان انگيز مردم اعم از زن و مرد، پيروجوان، دھقانان و کارگران و 

 ملت ھا جای گرديد و عظمتی را که چنان روز ھائی می توانند در تاريخ" سرودانترناسيونال"کارگری موسوم به 

  :خويش را اشغال نمايند، بحث را به عکس العمل دربار کشانيده و گفت

وقتی انقالبيون بعد ويران کردن زندان باستيل و رھا ساختن زندانيان، روی به طرف قصر شاھی نمودند و با ھمان عزم 

و بقيۀ طبقۀ حاکم در عمل ابراز  هده، ارادۀ شان را به خاطر تصرف قدرت سياسی به شاه کرو اراده و با مشت ھای گر

را بر روی گردن شان " گيوتين"کی مظاھره چيان و انقالبيون، سردی تيغ ي نزدمداشتند، تعدادی از درباريان که با ھرگا

انسانی که آماج خيزش و انقالب توده ھای ميليونی " لوئی شانزدھم"يعنی " شاه" نمايند، مصرانه از احساسمی توانستند 
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زات و ساز وبرگ نظامی، کمربسته آمادۀ خدمت  تجھير گرفته بود، تقاضا می نمودند تا به ارتش که با تمامفرانسه قرا

  . متواری سازدھمه رابا قھر سد شده را ھا " بی سروپای"آن به شاه بودند، دستور دھد تا جلو 

ديد و التماس حواريون را بلند تر می با آن که حلقۀ موج طوفانزای مردم را به دور خود تنگنتر می " لوئی شانزده"مگر 

  :شنيد، باز ھم به مثابۀ يک اصل بيان داشت

آنھا تربيت شده اند تا از مرز ھای فرانسه دفاع نموده و بر دشمنان فرانسه شمشير . اين ارتش، ارتش فرانسه است"

  ".فرانسه شمشير بکشدنه من و نه ھيچ کس ديگری حق ندارد، از ارتش فرانسه بخواھد تا برروی مردم . بکشند

با " ماری انتوانت"را که سر خودش و ھمسرش " لوئی شانزده"ادگی تًمطمئنا شما خوانندۀ عزيز، عاقبت داستان و ايست

  .وتين قطع گرديد اما به ارتش دستور نداد تا بر روی مردم خودش شمشير بکشد، می دانيديگ

" ١٧٩٩"يخ اکتفاء ننموده، با يک خيز ده ساله، قضيه را برد به به اين قسمت از بيان تار" داکتر اعتمادی"گرامی ياد 

  : و می افزود از حاکميت نمايندکی می کرد"يون بناپارتلناپ "زير قيادت" ھيأت مديره"دولتی که به نامآخرين روز ھای 

نمودند، يک آخرين حاکميت دھۀ انقالب شورش " ھيأت مديره"اما ده سال بعد وقتی مردم عليه اجحافات و مظالم "

به سربازان تحت شده بود " ھيأت مديره"جوانک نظامی که باد شده بود و باران و خدا مراد خوشه چين را داده عضو 

بود که " ناپليون بناپارت"اين جوانک . امرش دستور داد تا شورش را سرکوب نموده با قساوت در ھمان نطفه خفه نمايد

  ." بنيان گذاشت١٩پراتوری فرانسه را در آغاز قرن به يمن ھمان سرکوب خونين، بزرگترين ام

  :استاد می افزود

قلم زده اند، مگر ھيچ يک از آنھا نمی  "بناپارت" در تمام اين ادوار، به طرفداری از  مؤرخين فرانسویاکثرھرچند "

سؤالی که . تش بکشايدبر روی مردم خود آ" ناپليون بناپارت"توانند به سادگی از اين سؤال بگذرند که چه باعث شد که 

شھر پاريس " ناپليون"در تمام مدت ھر يک از مؤرخين به زعم خود پاسخ به آن داده يکی گفته، چون در اساس زادگاه 

بوده " بی حيائی تاريخی"باعث آن " منطقه گرائی" خود را ھيچ گاھی يک پاريسی نمی دانست، ھمين عامل ونبود 

، در نتيجه  بود و عاشق ترقی و رسيدن به کرسی ھای باالتر و باالتراست، آن ديگری می گفت، او سخت جوان

شت تا بر روی ملت خود شمشير بکشد، آن ديگری ادعا می نمايد، که توجه به سرنوشت ساير ااو را واد" کريريزم"

ته، دستور و ديگران ويرا نسبت به حيات خودش ھراسان ساخ" روبسپير"گرفته تا " لوئی شانزدھم"رھبران حاکميت از 

  ."به کشتار مردم پاريس صادر نمود

از آنجائی که ھمه در عصری زندگانی می نموديم که بزرگترين جنبش ھای وقتی صحبت استاد به اينجا می رسيد، 

چند تن از محصالن که راقم اين روشنفکری در اقصا نقاط جھان، نظم کھن را زير ضربات پيھم خود قرار داده بود، 

به اين توضيحات استاد قناعت ننموده، با در پيشاپيش ديگران و زمانی ھم در کنار آنھا قرار داشت،  نيزگاھی نوشته

  .طرح سؤاالت چندی، خواستيم نظر شخص استاد را در زمينه بدانيم

گويا در "که در ھر جمله گاھی بيشتر از يکی دوبار تکيه کالم خاص خودش را که " فاروق اعتمادی"گرامی ياد 

  :چاره را در آن تا بگويدود نيز به کار می برد، سرانجام ب" حقيقت

رخين بورژوائی بوده و ھيچ يک ؤمن با گپ شما موافق ھستم که تمام مؤرخينی که در زمينه ابراز نظر نموده اند، م" 

اين را ھم بدانيد که من . از آنھا نمی خواھد و يا نمی تواند سيستم امپرياليزم کنونی و استعمار آنزمان را زير سؤال ببرد

ی تاريخی بيان نمايم نه اين که ياھم در اينجا گماشته شده ام تا افکار و نظريات مؤرخين و دانشمندان را در قبال قضا

نمايد، من نظر  به مرکز تبليغ انديشه ھای خودم تبديل نمايم و اما اگر تنی از شما خواسته باشد در زمينه ابراز اصنف ر

  "يستم و خوش می شوم تا تحليل شما را از آن رويداد بشنومبا آن مخالف ن
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انداخته، خود را از ما استاد که گفتم از لحاظ مسلکی انسان ورزيده ای بود، با اين حرکت درواقع توپ را به نصفۀ زمين 

  . بحث بيرون کشيدۀادام

 و بر مبنای معتقدات خودم که چيزی به  کالم را به دست گرفتهۀاين قلم که در ھمچو مواقع از خدا می خواستم تا رشت

به  نبود بحث را ادامه دھم ؛ قبل از آن که فرد ديگری خود را کانديد " دون تسهئو انديشۀ ما-لنينيزم  -مارکسيزم"غير از 

واضح است وقتی که بحث را آغاز نمودم در فکر اين نبودم . پاسخگوئی کند از استاد اجازه خواسته به بحث آغاز نمودم

نچه را از منتخبات آه تا چه حدود پاسخم به صورت مستقيم با مسأله ارتباط می گيرد، بلکه بيشتر می کوشيدم تا نخست ک

اش در حافظه داشتم و به ماھيت و عملکرد ارتش ھا " شش اثر نظامی"کتاب "به خصوص " مائوتسه دون"نظامی 

به خصوص ارتش ھای وابسته و تفاوت آنھا از لحاظ ش ًارتباط می گرفت، ھمه را بيان دارم وقتی تقريبا در آن بخ

  :خاتمه يافت، آمدم به سؤال خود ما و افزودمصحبت ماھيت با يک ارتش مستقل 

بيت، سازماندھی و مسلح می گردند، با در نظر داشت در کل برای انجام وظايف معينی ترتا اينجا ما ديديم که ارتش ھا 

 تربيت آن  سرکوب خلقھای ومناطق نفوذ  جھت گسترشمی تواند فقط در منوط به مستعمرات ارتشاين خصوصيت 

گردد بشود، و در آنجا دريا ھائی از خون به راه اندازد و در عمل جان، مال و خون انسان نزدش چنان بی ارزش 

چنين وقتی  ،است مزاحم و می بايد نابود گردد بلکه مگسی اين انسان نيست که وی زير پايش آن را له می کندی ئوتوگ

طن خودش بر می گردد، نمی تواند تربيتی را که فرا گرفته و بخشی از ھويت و کرکترش را می سازد، يک به وانسانی 

 وقتیچنان عسکر و صاحب منصبی . شورشيان مقابلش قايل شودوطنداران خودش و شبه زير پای نموده تمايزی بين 

بزند، نمی تواند وقتی در مقابل خود شورشی را می بيند با آنھا "  را به توپیمگس "تادر مستعمرات عادت نموده، 

، افسران و سربازان زير فرامانش بر روی مردم پاريس آتش کشودند، چون "ناپليون بناپارت"به ھمين دليل . مدارا کند

  ...."آنھا در طول ساليان متوالی در مستعمرات فرانسه، ھمين کار را کرده بودند 

  :ندارد، سخنم را قطع نموده، ابراز داشت" قلفک"جا رسيد، استاد که می دانست دھن محصالن وقتی صحبت به اين

می توان يافت، آنھا و پيروان "  انگلس- مارکس "اين تحليل ھم يکی از تحليل ھائيست که بيشتر انسان آن را در آثار "

 در -مبدل نمايم" مارکسيزم"ه حوزۀ تدريس مطمئن ھستم که شما اين را می دانيد که من در اينجا حق ندارم صنف را ب

  .بايد اضافه شود" گويا در حقيقت"ھر قسمت تکيه کالم 

  خوانندگان نھايت عزيز،

بعد از سپری شدن حدود نيم قرن نگاشتم تا ھم به تو " داکتر اعتمادی" گرامی ياد وقتی اين خاطره را از ساعت درسی

 نه تنھا شگفت زده شده بودند، بلکه با "ميکا خاوير جانسن"مريکائی اتورن خوانندۀ عزيز و ھم به آنانی که از عمل آن 

 امريکائی که اسباب ترقی اش را !!يادآوری از دوران کوتاه کشتارش در افغانستان از موضع يک سرباز و افسر خوب

 و ريشۀ کشتار أ که منش، چيزی نمانده بود که وی را افغان معرفی دارند، گوشزد نمايمه بودفراھم نمودبا کشتن مردم 

سرانش را بر بستر آن داالس در طرز تربيت و آموزشی نھفته است، که امپرياليزم جنايتگستر امريکا، سربازان و اف

  .دپرورش می دھ

 به خاک يکسان ساختن  به خود حق می دھد تا بعد" ترومن"اين ھمان طرز تربيت و پرورشی است که بر مبنای آن 

 را بدون نيار با بمب اتومی با خاک يکسان "کازاکینا" و "ھيروشيما"، "رايش سوم"عد از سقوط آنھم ب" درسدن"شھر 

ونھا تن بمب ياجازه می دھد تا ميل" نيکسون"و " لندن جانسون" است که به ینمايد، اين ھمان طرز تربيت و آموزش

 ١٩٩١اجازه می دھد در سال " بوش پدر" است که به یام پرتاب نمايد، اين ھمان طرز تربيت و آموزشنناپالم بر ويت

را وارد تاريخ حرب نمايد، اين " جادۀ مرگ" اصطالحه نمودبودنانيست و حين فرار  شدۀ عراق را می ارتش تسيليابقا
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" هتعقيب القاعد"ھانه ھای واھی باجازه می دھد تا به " بوش پسر و شرکايش"به  است که یھمان طرز تربيت و آموزش

افغانستان و عراق را به چنان جھنمی مبدل بسازند، که اگر جھنمی می توانست وجود "  کشتار جمعینابودی سالح"و 

جھت مشتعل نگھداشتنش قرض می نمود، اين ھمان طرز تربيت و " آتشگيران "ھاکشوراين داشته باشد، بايد از 

نفر، ليبيا، عراق و سوريه را چنان به کشته شدن چند ده  حق می دھد با بھانه ھای ساختگی" اوباما" است که به یآموزش

  .نمی توان پيشبينی نمايدخاک و خون بکشد، که سرانجام آن را ھيچ کسی 

بلی وقتی يک انسان در چنين مکتبی پرورش می يابد، و سالح بر دوش جھت قلع و قمع مردم کشور ھای اشغال شده 

ان را بر روی مردم خودشان بگردانند، حتا اگر از فرستاده می شود، ھرگاه چنين افرادی حين برگشت، ميلۀ تفنگ ش

  :بسازند، نبايد زياد متعجب شد چهھم کشته ھا پشته 

  "ھر کسی آن درود عاقبت کار که کشت"

، نمونه ھای کوچکی از کشتی است که امپرياليزم جنايتگستر امريکا تخم آن را پاش داده است، يقين کامل ھااين درو

خواستی باز ارتش امريکا، ھمه ساله و ھمه روزه در کشور ھای ديگر بدون ترس از کمترين دارم مادامی که افرادی از

حوادثی از سنخ داالس، نزدش حيثيت نشانی قبل از خريد را خواھد اين وضعيت ادامه يافته در نھايت خون می ريزانند، 

  .يافت

 

 
 


