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   مونشن-خالق داد پغمانی

٠١/١٠/١٠  

  

  !ديده درائی ھم حدی دارد
  

ادان و  ل را آدم ن ی طرف مقاب م وقت ه ھ ايم و ن ا ديگران پوليميک نم ا ب ه وقت آن را دارم ت د وجدان ھرچند من ن فاق

 ای خود و ديگران را ضايعھ کوبيدن آھن سرد وقت گرانباتاريخی تشخيص بدھم ضرورت آنرا احساس می نمايم تا ب

ده از سازم با آنھم در برخی  ه شمار نيام اه ب ر از گن مواقع انسان به مطالبی بر می خورد که سکوت در مقابل آن کمت

ا عرا وھر انسان با وجدانی  وده اراجيف يک مشتوادار می سازد ت ری نم ه آن موضع گي ی زده"لي د زائ  را" محم

  .افشاء نمايد

  .يکی از آن موارد، برخورد نسبت به قضايای تاريخی می باشد

ا دليلدر اين مورد به عالوۀ ساير مشکالت دو  ه دستان ره خط م ب ه بعضی از قل  به صورت عمده باعث می گردد ک

رار عاملآن دو. انت روا دارند حتا به وجدان تاريخی خودشانپيموده، با چرنديات خود به ھمه کس اھ وان ق  را می ت

  :آتی بيان داشت

د اريخی نمی گردن ه . نخست آنکه با تأسف قضايا در افغانستان ت ه خود ب راد ک ر يک عده از اف اده ت ارت س ه عب ا ب ي

ده گذشته تعلق داشته و خويشتن خويش را بخشی از گذشته به شمار می آورند و نه تن ه آين ا راجع ب دام ھ  ه ایدغدغک

وم تگير شان نمی شودسزيادی د ندارند بلکه از زمان حال ھم چيز ، می خواھند با ديده درائی واقعات تاريخی را مکت

  .ويا تحريف نمايند تا از آن طريق خدمتی به باداران خويش انجام داده باشند

ست و اشخاص دان سوادی ھمچ وان در بي ی ت ت دوم را م ه. عل م چ اريخی ھ واد ت وره س ا از يک ک ه حت ا آنک ا ب  آنھ

ان !! برخوردار نيستند، بدون آنکه بر روی مبارک خويش بياورند ھرچه از شکمبه ھای بادکردۀ شان برمی آيد به زب

  .قلم جاری می سازند

 مترصد اين چنين افراد، در دفاع از امرای جنايتکار و وطن فروش خاندان دوست محمد خان چنان گوش به زنگ و

ه  االيش آب ريخت ه ب شکی ک شده فرصت اند که تا قضيه ای را به ارتباط آنھا در اينجا و يا آنجا می خوانند، به مانند پ

راد  رين اف روش ت رين و وطنف دنام ت ا از ب باشد به يک باره توپ نموده با ھزار و يک تحريف و تصرف می کوشند ت

  .قھرمان ملی بسازند
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ق"آشغالدانی به اصطالح به وده سری اگر باور نداريد، لطف نم ی -"حزب دموکراتيک خل ق يعن اح خل ان " جن  –افغ

ی ۀ  و مقال زده"جرمن ده درائ شته، دي ن نب شانآقای وھاج را بخوانيد تا خود متوجه شويد که خالف عنوان اي  اصالً اي

  .حدی ندارد

ه به نمک حرامان افت" نمک حاللی"که نمی دانم خودش به فکر " وھاج"آقای  يلۀ مشاوری خود فروخت اده ويا به وس

اع از  ه دف سد ب د چه می نوي دون آنکه بدان دالرحمان"بدين لجن کشانيده شده است، ب ده " اميرعب ته، بادي خاين برخاس

ارزات  ان مب ام قھرمان ه تم ت ب فاک و ھتک حرم ان آن س شير خونچک يدن شم ل وصفی ضمن بوس ر قاب ی غي درائ

  !زھی پر روئی و زير پا کردن وجدان تاريخی. ی نيز می نامدآزاديخواھانه، وی را قھرمان مل

خوانندۀ عزيز، به خاطر آن که وقت گرانبھايت را تلف ننموده باشم ضمن آنکه از تو صميمانه می خواھم تا به خاطر 

ار،  ی چون غب اريخ اعم از بزرگمردان ر ت اب ھای معتب ه کت روش، ب درک اراجيف اين پروردۀ خوان شاھان و طنف

ا دقت نوشتۀ ، کھزاديبیحب ار ب  و يا کسانی چون کاتب، فرھنگ، نعيمی و ديگران مراجعه نمائی؛ لطف نموده يک ب

چنانچه در . شخص وھاج را نيز از نظر بگذران، تا ديده شود که اين دزد ناشی چگونه سر از کاھدان بدر کرده است

وانی ديک بند ھای اول ودوم به فقر فکری اين فردی که ادعا دارد  ھمان شدی، می ت يقن ن وده، مت ه نم ده سال مطالع

  : به بند دوم جلب می نمايمتراصرف برای رھنمائی توجه . خالی نمائیمن خشمت را بر 

سد -١ ه وی می نوي رد ک ی صورت می گي د دوم وقت ان کشورما صحنۀ نخستين تحريف در بن ارزات ، در آن زم مب

وان گفت چھل کشور دور و  ا می ت ار و حت از سه، چھ دان تاخت وت کشور ھای انگلستان و روسيه بود و امروز مي

 . نزديک است

ی نيک  ای خاصی نداشته باشد، مگر وقت برای آنانيکه زياد دقيق در طرح مفاھيم نيستند، شايد جملۀ آقای وھاج معن

د حالت اشغال شدۀ بدان نظر انداخته شود ديده می شود که اي ازی می خواھ ا شعبده ب ن عالم بعد از ده سال مطالعه ب

ت  شيده حال ل بخ از تقلي دان تاخت و ت رحد مي ا س ان ت ن زم ارزه و در اي رحد صحنۀ مب ا س ان ت شور را در آن زم ک

د ان نماي ومی آن کتم وکران ب اليزم اشغالگر و ن ع امپري ه نف ذيرف. مستعمراتی کشور را ب د پ ر آن باي م در غي ه فھ ت ک

اوت .سياسی آقای وھاج کمتر از بيسوادان جامعۀ ما می باشد ا تف ده باشد ت اد درس خوان سان زي  زيرا حتمی نيست ان

د ومیدر دو . بين صحنۀ مبارزه و ميدان تاخت و تاز را با اشغال يک کشور و مستعمرۀ مقھور خود ساختن بدان  مفھ

ستکه ايشان به کار برده اند، اشغال کشور و سلب ح ه ني ا نھفت ی م ه . اکميت مل د ک د خود جواب بگوين در نتيجه باي

وای  شده حضور ق دالرحمان ن ز عب منظور شان از اين کتمان واقعيت و ضعيت فعلی افغانستان چيست؟ نکند ايشان ني

  اجنبی را در افغانستان حق پدری اشغالگران بدانند؟

سند  -٢ ی می نوي ان :"وقت ز"در آن زم ه ح" انگري د .." مايت از شجاع الملک سدوزائیظاھراً ب ه بفھمن دون آن ک ب

د ايش می گذارن ه نم ادل شاگردان صنف . سطح سواد و فھم عالی شان را از تاريخ افغانستان ب م چه سطحی؟ مع آنھ

  !آخر آقای وھاج. چھارم مگر با تبختر فرعونی

اندکی مطالعه نمائيد تا بدانيد که تفاوت شما که تصميم داريد راجع به تاريخ چيزی بنويسيد چطور است قبل از نوشتن 

دالرحمان جالد انيدن عب يش از زمانی بين حمله انگليس در زمان شاه شجاع با به حاکميت رس آخر .  سال است٤٠ ب

  .١٨٨٠ بود و به حاکميت رسانيدن قبله آمال شما در ١٨٣٩بايد بدانيد که قضيه شاه شجاع در 

الم" تر تمام رھبران مقاومت ضد تجاوز اجنبی را از مال آقای وھاج شما که در چند سطر بعد-٣ ا " مشک ع ه ت گرفت

ھمه را انسانھای شرير، مفسد فی " ميربچه خان کوھدامنی" گرفته تا "وردک محمد جان خان"و از " عبدالغفور"مال 
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ان ا فرزندان واالرض، واجب القتل و مباح الدم معرفی نموده ايد، چه شد که يک باره افغان شده ايد و آنھا را قعی افغ

  ؟گوئيدقلمداد نموده ايد، نکند تب داريد و در تب سخن می 

اد دشمن را شکست داده " افغانان شجاع" و اما در اخير ھمين بند وقتی از -٤ ی نام می بريد که در دفاع از جالل آب

وکی من ی؟ من ی عظيم ست؟ آصف دالور، نب ه کساني ان چ سيد منظور ت د بنوي د، می تواني تر ان ب؟ س ر نجي گل؟ داکت

  .جنرال قاری يف؟ و يا کدام جالل آباد ديگری مورد نظر است که ما نمی دانيم

  ! آقای وھاج

دان يک سر و  ن مي د در اي اور کني پيشنھاد من آواره برايتان آن است، تا از اين به بعد بدون مطالعه چيزی ننويسيد، ب

دگردن بلند تر و قطور تر از شما پوست انداخته و ن شما . توانسته است مزخرفات خويش را به جای حقيقت تبليغ نماي

که جای خود داريد اگر در تاريخ نويسی از ھرودت و در شعبده بازی از خاکسار مداری نيز ورزيده تر گرديد، قادر 

د تا چه رس. يک شخصيت ملی و قھرمان بسازيد" امير عبدالرحمان"نخواھيد شد از وطن فروش و جنايتکاری چون 

يدرا قصد چنين کاری و دانش به اينکه با سطح فعلی مطالعه  سان می . داشته باش ه ان ادانی جرأت شير را ب د ن ھرچن

  .بخشد

ان از اعطای لقب  ايد در آن زم ردد ش ديم گ ان تق ان ت ۀ قھرم ا کارنام يد ت ان، منتظر باش تۀ ت ه نوش اب بقي ا در ب و ام

   .قھرمانی بروی، خود را نيز سزاوار مدال بدانيد

دين آمدرا بنويسم، به خاطرم " باقيدارد" وقتی می خواستم، جملۀ يد و ب  که نکند شما نيز از دشمنان آن امير جالد باش

اری خود را  ين ک طريق بخواھيد وی را از گور بدر کنيد؟ ھرگاه چنين است باز ھم پيشنھاد می نمايم که به خاطر چن

  .با ننگ آلوده نسازيد

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


