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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

 ٢٠١۶ سپتمبر ٠٣

 

   شودافشاءمی بايد توطئه ای که 
  

گنمائی ھای استاد ما که به دور از تعارف و بزر" فاروق اعتمادی"با ابراز احترام عميق به گرامی ياد، پوھاند داکتر 

مبتذل رايج، يکی از ورزيده ترين و دانشمندترين استادان پوھنتون کابل در رشته اش يعنی تاريخ بود، اين تذکر مختصر 

  :را با حکم داھيانۀ وی آغاز می نمايم

خالف تمام جھان، با کمال تأسف قضايا در افغانستان تاريخی نمی گردد، يعنی به محض آن که يک واقعيت تاريخی "

ً را به مثابۀ بخشی از تاريخ کشور تلقی نموده، کامال بيطرفانه در مسأله ،مطرح می گردد، وطنداران ما به عوض آن که

 خانوادگی، قومی، مليتی، مذھبی و زبانی خود را در آن دخيل نموده، آن را  د، عواطف و احساساتنمورد قضاوت نماي

  - نقل به مفھوم- " ھا را در خدمت مرده ھا قربانی می نماينددانسته، زندهآن دوستی و يا دشمنی به اين و يا 

 ھجری ۵٠ و ۴٠پوھنتون کابل در دھۀ " پوھنځی ادبيات و علوم بشری"به پيروی از ھمين طرز ديد استاد مسلم تاريخ 

 اين مختصر را تقديم خوانندگان عزيز پورتال می نمايم، باشد در قضاوت ھای شان برخورد تاريخی پيشهشمسی، 

  .نمايند

  :وقتی حين بررسی يک پديده ما از برخورد تاريخی صحبت می نمائيم، می بايد چند نکته را در نظر داشته باشيم

 زمان، يعنی از ابتداء تا انتھايش، مورد مطالعه بستر نسبت به ھر پديده ای که مورد نظر ما است می بايد آن را در -

  .قرار دھيم

 تافتۀ جدا بافته در نظر نگرفته، آن را در پيوند با پديده ھای ماحولش، در قيد زمان و مکان  پديدۀ مورد نظر را به مثابۀ-

ونی و داخلی را در شکلدھی، تکامل، انحراف و نابودی آن پديده از نظر رمورد بررسی قرار داده، تأثيرات عوامل بي

  .دور نداريم

". شيطان"بسازيم و نه ھم " قديس"ر دور نداشته، نه از کسی  اصل فلسفی تقسيم يگانه به دوگانه را از نظ، در مطالعه-

چون در اساس چنين طرز ديدی، ھيچ ربطی به ديد ماترياليستی ديالکتيکی نداشته، به مثابۀ ديد مطلق گرايانه، تبلوری 

  .اليزم در ذھن می باشدياز بازتاب ايد
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پی برده، زمان بحث در مورد را تابع  "کانی داردھر سخن جائی و ھر نکته م" به عمق بار معنائی اين ضرب المثل -

نمائيم، بدان معنا که در صدور " حق داشتن، سود جستن و اندازه نگھداشتن" که می گويد" مائو"اين حکم داھيانۀ صدر

  .قايل شده، کارما را در پرتو آن پيش ببريماھميت سه جزء تذکار يافته حکم می بايد به پيوند ديالکتيکی 

 حبيب هللامير "داشت نکاتی که در فوق مطرح گرديد، بر می گردم به غايلۀ اسفباری که حين تدفين اجساد با در نظر

شھرت داده شده است، اتفاق " بچۀ سقو" به و حاميان آنھا " ظاھر شاه"و " نادر شاه"و يارانش که از طرف " کلکانی

  .افتاد

و حتا آنھائی که می " يب هللا کلکانیبامير ح"رتباط خوبی و يا بدی ين قلم آگاھانه و عامدانه ھيچ بحثی به اادر اينجا، 

که قضيه ھنوز " اعتمادی"زيرا گذشته از حکم  پوھاند داکتر . بسازند، نمی کنم" شيطان"و يا " قديس"خواھند از وی

شه انگيز تکان ھای بزرگ اجتماعی زمان مناسبی برای طرح مسايل مناق"تاريخی نشده و با در نظرداشت اين که 

، توجه شما خوانندگان عزيز را به نقش رسانه ھای ساخت امپرياليزم "نيست... تاريخی، سياسی، ايدئولوژيک و 

  .نمونه، نتايج الزم بگيريدين ااز معطوف می دارم، باشد خود 

دن، شنيدن و  فراغتم را به خوانبخشی از اوقاتطبق معمول و جھت اطالع از آن چه در افغانستان می گذرد، روزانه 

اين که چنين کاری تا چه اندازه درست و قابل قبول و تا چه . اختصاص داده ام ديدن مطالب رسانه ھای داخل کشور

به ھمين اساس وقتی . ، آن را می گذاريم به بعد، چون موضوع بحث کنونی ما نيست استحدی نادرست و قابل انتقاد

زبان پشتو، آموزش  کورسطلوع و در تعقيب آن برنامۀ فرا خبر را شنيدم، و بعد تر به مثابۀ   تلويزيون۶اخبار ساعت 

ھمان رسانه نيزگوش دادم، نکته ای توجھم را جلب نمود که با تأسف تا آن زمان، متوجه آن نشده  ٧به برنامۀ ساعت 

  .  نطاق ساعت بعدی آن بودبا"  و فرا خبر۶خبر"مورد نظر، مشاھدۀ برخورد دوگانۀ نطاقان ۀ نکت. بودم

و " امير حبيب هللا کلکانی"نطاق و شرکت کنندگان ميز گرد، با چنان لحنی " فرا خبر"و " ۶خبر"يعنی در حالی که در 

در خبر ساعت بعدی حتا برای يک . برداشت می شداز آن می گفتند که به ھزاران کيلو احترام به نامبرده، " امير شھيد"

  در مطبوعات خاندان شاھی که ياد ننموده، با لحن تحقير آميز معمول" شھيد"و يا ..." امير "بار، از وی به حيث 

  . وی را مسما نمودندمتداول بود

  !خوانندگان عزيز

فکر نکنيد که در اينجا، مسألۀ آزادی دو نطاق در تھيۀ يک خبر مطرح است، که اگر چنين ھم می بود شنونده ھا و 

ن پذيرش حق قضاوت آزاد برای دو نطاق، خواستار اين گردند که سرانجام ديد رسمی بينندگان حق داشتند، ضم

برای مخاطبان دری زبان تھيه شده بود و خبر " ۶خبر"تلويزيون طلوع در زمينه چيست، بلکه مسألۀ اساسی آن بود، که 

  .ساعت ھفت برای مخاطبان پشتو زبان

ی طلوع، خورشيد، آريانا، لمر و نگاه نيست، که گويا تعلقات قومی و خوب دقت کنيد، در اينجا اختالف بين تلويزيونھا

مليتی ناخود آگاه آنھا را به چنين مناقشه ای کشانيده باشد، در اينجا دو گويندۀ يک تلويزيون که ھر دو از يک آخور، 

  .می باشدکه با آن صحبت می کنند، است ارتزاق می کنند، و تنھا تفاوت آنھا در زبانھائی 

  !انندگان عزيزخو

افغانستان،  برادر  کسانی می خواھند، بين مليتھای  يا به اين نتيجه رسيدم که کس و،از مشاھدۀ چنين وضعيتی، من يکی

نی که به زبان دری صحبت می کند، می خواھد با آبه ھمين اساس . استخوان شکنی، دشمنی و خونريزی ايجاد کنند

تاجکان را تحريک نموده، جوانان احساساتی و نا آگاه را به کاسه ھای داغتر از آش ، "امير حبيب هللا کلکانی"احترام به 
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تبديل نمايد و آن ديگری که برنامه اش را به زبان پشتو پخش می نمايد، سخت در تالش است تا با تحقير نامبرده، ضمن 

  .بشوراندتحريک طرفدارانش، پشتو زبانان را عليه چنين حرکتی 

 تلويزيون طلوع شناخت داريم  ومی دانيم که چگونه به مثابۀ محراق و محور ھمکاری امريکا و ايران، تا جائی که ما از

 ايجاد خصومت بين اقوام و مليت ھای مختلف افغانستان است و آن ديگری می خواھد ذھنيت مليت خاصی ديکی در صد

  :سمرا متناسب با خواستھا و اھداف خودش شکل دھد، به خود حق می دھم بنوي

اين پروسه يعنی به ھم اندازی اقوام و مليت ھای با ھم برادر افغانستان، زير ھر نام و نشانی که باشد، رونديست که از 

افغان و فرزند  در چنين حالتی برای ھر کسی که خود را. طرف امپرياليزم طرح و توسط عمال آن پيش برده می شود

ھمين بس است . يندۀ ما را قربانی گذشته، نسازندآين توطئه ھائی ايستاده، اين خاک می داند، الزام آور است تا عليه چن

وابسته و نادان برای ما ميراث شوم گذاشتند، ما حق نداريم ھويت و استقالل فردی خود را زير پای نموده، که گذشتگان 

  .نمائيمبه دنبال سياست ھای سخيف آنھا گام برداشته، آينده را اسير و قربانی گذشته ھای شوم 

 باالتر از آن نيست، که دنباله رو ھيچ ننگیبرای کسانی که ادعای انقالب و مبارزۀ طبقاتی می نمايند  ،به نظر من

  .دنامپرياليزم و ارتجاع گرديده، به سازی که آنھا کوک نموده اند، برقص

 


