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   مونشن-پغمانی خالق داد

  ٢٠١٢ فبروری ١٠

  

   دھه نيست،۴مشکل 

  !!مشکل حافظۀ تاريخی مردم است که بايد از بين برود
  

ا چ ه گوي ته ام ک م نوش ه ھ ه من ھيچ گاھی نه گفته ام و ن رت ب ان از آن انگشت حي ه آدمي ان ھوش سرشاری دارم ک ن

دھان گرفته رشک ھمگنان را بر انگيزم، بلکه ھميشه گفته ام آدمی ھستم معمولی معمولی و ھمين که ديگران ھم من 

ل را در جمع آدم به شمار آرند ، از خوشحالی در پوست نمی گنجم، اين مقدمه را به خاطری نوشتم که وقتی مطلب ذي

  .رح می گردد، شما خوانندۀ عزيز کدام چيز خاصی به فکرتان نگرددمط

ان..... "پاسخ به وقتی حدود ده روز قبل قسمت بيست و يکم داستان دنباله دار  اد طلب دم و در ..." ننگنامۀ انقي را خوان

اناين آن بار اول به  ما چه پنھ ا مسألۀ که در افغانستان قضايا تاريخی نمی شوند، برخوردم از ش ودم ت ی فکر نم  خيل

سندۀ "موسوی"عليه آن طرز تفکر مطلبی، مثالی، خاطره ای پيدا نموده، به غرض اذيت دوست عزيزم آقای  ه نوي  ک

داردآن مقاله بود م ن ی را ھ ارم و می دانم که اينک سخت مصروف و وقت پرداختن به ھر بحث ا تأسف ؛ مگر ب، بنگ

ل م آن حکم واقعاً ھرچه بيشتر فکر نمودم ديد  خيلی داھيانه بيان شده است و به عالوۀ آن که جھت رد آن نمی توان دلي

  .و سندی را از درون جامعه بيان کرد، به خاطر اثبات آن می شود ده ھا و صد ھا دليل و شاھد تاريخی ھم آورد

روز در  ی"با اين ذھن کندی که من دارم ھنوز از زير تأثير آن نوشته بيرون نشده بودم که دي ر " سی. یب. ب يک خب

ه"موسوی"ديگر را خواندم که نه تنھا ادعای آقای  د بلک  در  را در قبال تاريخی نشدن قضايا در افغانستان رد نمی کن

  . ردامی گذنيز صحه به اصطالح يک دولت ھرچند مستمعراتی بر آن لۀ سطح فيص

صم." سی. بی. بی"خبری که در  صله و ت ه في ود ب وط ب ود، مرب ه ب ةانتشار يافت يم و تربي ه اصطالح وزارت تعل  يم ب

  . شاگردان معارفر در نصاب تعليمیيادارۀ مستعمراتی کابل به ارتباط تغي

ا ه در ءبن ی ک ه گزارش ی" ب ی. ب ی. ب دام " س ن از خ ک ت ری ي ر رھب ة در زي يم و تربي ود، وزارت تعل ده ب درج ش

وار ساختن  مملکت که صداقت و خدمتگزاری شان را نه تنھا به حساب فرد!!راستين ا ھم ی بلکه به حساب جمعی ب

م  ون ھ د و اکن انيده ان ات رس ه اثب ی ب ستان، کابل در جريان جنگھای داخل ارف افغان ا در مع ند ت وا می کوش ام ق ا تم ب
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ه رنصاب تعليمی مدارس مذھبی  ه ن سمی و غير رسمی پاکستان را که با درايت کامل می خواھند به اثبات برسانند ک

ه تنھا زمين بر شاخ  گاو و گاو ھم بر روی ماھی استوار است، بلکه خود اين قلم افتخار آن را داشته ام تا رساله ای ک

دان  بر حفظ الصحۀ عصری" مسواک"از طرف آن مدارس نشر شده بود و در آن بر مزايای  د صورت طب دن تأکي

ه جای د زاران ديگر را ب ا و ھ ديم گرفته بود و از اين قبيل کتب و رساله ھا به صد ھ ی و نصاب تعليمی ق روس قبل

ای  ر مبن د؛ ب ا را در خود داشت ،  بگنجان وئی ھ ن کفرگ ين و از اي افغانستان که بحث ھای کفر آميز کروی بودن زم

دۀ کشور جنايتکاران  نيت نيکی که دارد و به خاطر آن که در آينده بردار کشی و جنگ صورت نگيرد و فرزندان آين

ه را از خادمان تميز نداده و  سانی ک ا ک د از مشوره ب بدين صورت ھرنوع تبعيض اخالقی از ميان برداشته باشد، بع

ا   ه ت در چنين مواقعی می توانند فتوا صادر نمايند، از گلبدين و سياف گرفته تا مجددی و افندی و از گالب زوی گرفت

ان درت زم اه ق د رنجبر و سپنتا و ديگر خادمان درگ ه من بع يد ک ن نتيجه رس ه اي ا حذف ، ب ر ۴ب اريخ اخي ه از ت  دھ

ام جنجال ۴ درسی، حال که زور شان به زور آوران نمی رسد با حذف آن ھایباکشور از کت  دھه از تاريخ، ريشۀ تم

  .ھا را در آينده بخشکاند

دم ستعمراتی را خوان ة ادارۀ م يم و تربي ۀ وزارت تعل ر داھيان ن نظ ی اي وش وقت ه ھ رين ب ر صاحب و و، صد آف زي

شاور" سال بعد از فروش١۴٠وقتی " موسوی"زيرا به استناد نوشتۀ آقای . گفتممشاورانش  د "توسط " پ سلطان محم

اريخ دان و کون کاسۀ  هکواس" رنجيت سنگھه"به نواسۀ " خان طالئی م و ت ی" با فھ د خان طالئ وان " سلطان محم ت

ردازد، بخواھدآن  حق و حالل پدر کالنش را نداشته باشد و به خاطر !!شنيدن تجارت شاجره بپ ه م ا يک محصل ب  ب

ستقيم ضايای مبرھن است که مردم عادی و به خصوص آنھائی که يا خودشان به صورت م ته نقش ۴ در ق ۀ گذش  دھ

وده خود آن  اب"داشته اند و يا پدر و بردار شان در آن ذی دخل ب رادر "ِجن در و ب راث فعاليت آن پ م از مي وز ھ  ھن

 وقتی از چنان منظری .ن به ھزاران می رسد، نتوانند چنان درس ھائی را تحمل نمايندبھره بر می دارد،  و تعداد شا

به تصميم آن وزارت خانه نگريسته شود، معلوم می گردد که بيچاره وزير گلبدينی آن وزارت خانه با يافتن چنين راه 

   .د از ھمين اکنون کانديد جايزۀ صلح نوبل گرددرازحمت را متقبل شده است که جا دحلی چقدر 

وئی اصالً  و گ د ت وران می زن ان ف ه خرد از آن چن ه ک يردھن خرد واما تا جائی که من می دانم اين تصميم داھيان  ش

ردم ِجناباست که باز شده و بستگی ندارد، در کل يک عيب دارد و آن عيب آن است که  ل م  وزير با اين ضرب المث

دروازۀ شھر را می توان بست مگر دھن " ضرب المثلی که. نيست و رنه چارۀ کار را جدی تر می انديشيدکابل آشنا 

  "مردم را نه

ر اب وزي ق شوند بررسی آن شايد ِجن ز را فراموش ۴، موف ه را از نصاب تعليمی کشوربردارند، مگر يک چي  دھ

د و از طرف  سته نمی توانن شه کرده اند که از يک طرف دھن مردم را ب وب ھمي ر مکت ته و اث دون يک نوش ديگر ب

ينه داستان يک زاغ را چھل زاغ ساختن باقی می ماند ه دھن و س ار دھن ب ان و گفت ق زب ينه  ومردم ھم از طري ه س ب

  :يعنی به عوض اين که بخوانند.  دھه را برای نسل ھای بعد انتقال خواھند داد۴تاريخ آن 

ه دسايس"گالب زوی" رفيق - ه خاطر آن ک د ھای  ب ق" و زدو بن شاء نگردد " حزب دموکراتيک خل و " داوود"اف

ق؛از بين برد" رگبارجناحی" نفر بودند در يک ١٧خانواده اش را که جمعاً  ی رفي ا " گالب زوی"  می شنوند که بل ب

  .اسلحه ای که روسھا ھا برايش داده بودند، در يک ضربت کل خاندان طالئی را از کابل تا روم از بين برد

رچم " امين " و رفيق"تره کی" رفيق - اه پ ی پن به خاطر پيروزی در جنگ قدرت عليه پرچمی ھا چوچه بچه ھای ب

ه ؛يعنی آنانی را که تا آن زمان به صورت مستقيم اسم شان در دفتر معاشات روسھا درج نبود، کشتند نيد ک  خواھند ش
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ار از  شيدآن رفقاء به خاطر پيروزی در چنان رزم شان نه تنھا دم ا ک ار پرچمی ھ ط ندروزگ ه فق  بلکه مردمی را ک

  .نيز زنده نگذاشتندچشمشان به پرچمی ھا افتاده بود 

رد ٨٠٠ ربانی و برادر مسعود در يک روز حدود  برادرگلبدين در جنگ قدرت با برادر- ر ک  راکت بر شھر کابل في

ندگان مظل۶۵که در نتيجۀ چندين روز راکت پرانی، حدود  زار از باش رين شدندمو ھ ل راھی بھشت ب د ؛ کاب  خواھن

  . ھزار نفر را به قتل می رسانيد۵٠ راکت فير کرده روزانه ٨٠٠٠ در يک روز ،شنيد

ی  برادر مسعود با حمله بر افشار و به راه انداختن کشتار و تجاوز به نواميس مردم، - د اعل کارنامۀ جناياتش را به ح

ه؛رساند ا حمل سعود ب شار، خ خواھند شنيد، برادر م ر اف ه سخی آن ب رد و وست و فرنگ، تخار و کارت در جنايت ک ق

  .آنقدر آدم کشت و تجاوز کرد که خدا خودش از خلق چنان انسانی از شرم آب شد و به زمين فرو رفت

ردان يکاولنگ و - رد، م ران ک ان را وي ای بامي ان شالق زد، بتھ ای زن ه پ دزاده ب  امير المؤمنين مال محمد عمر آخن

ردبه به زندانی را ا قتل عام کرد، افغانستان مزار ر ديل ک ام خاک آن تب نيد؛بزرگی مساحت تم د ش ر ، خواھن  مال عم

دون  ه ب ائی را ک سنده نکرده پ ا ب ای زنھ ه پ ه زدن شالق ب داخت، ب ه راه ان در تمام شھر ھای افغانستان جوی خون ب

م در سرخ ، از باميان شده بود قطع کردبيرون اجازۀ صاحبش که شوھر باشد  گذشته نه در ھده چيزی گذاشت و نه ھ

  .کوتل

ر از - ه غي ست ب ی توان رده نم اری ک يچ ک ا ھ ات آنھ ل جناي ود و در مقاب يس ب ا و انگل زدور امريک رزی م اره ک  بيچ

 ۴۴ را که کرزی داشت از روز سگ ھم بدتر بود آنھم نه سگ يک سوار بلکه سگ ی خواھند شنيد، روز؛گريستن

   .ه نوبۀ خود و به دھل خود می خواست وی را برقصاندسوار که ھرکدام ب

  .... و -

ه دور است و  حال اين که چيز ھائی که خواھند شنيد چقدر حقيقت را در خود نھفته خواھد داشت و چقدر از حقيقت ب

د سرجای چه بسا ھمان ھم نتواند عمق فجابعی را که بر مردم افغانستان روا ان دارد باش .  خودشداشته شده است، بي

اريخی از قياصل قضيه آن است که چنان چند و چون  ه دگوئی وقتی به وجود می آيد که وقايع ت دون آن ک د ب م بيفت  قل

  .از اذھان مردم بيرون کشيده شود

د  ام دھ با در نظرداشت آن که می دانم نيت ِجناب وزير خير است و می خواھد به نفع آيندۀ اوالد اين کشور کاری انج

اره آن "خطرناک" شده ايم از اين اعتياد "جنگ معتاد"را که تقريباً به و ما مردم  ه راه چ نم يگان د، فکر می ک  برھان

 عزرائيل جديدی که خدا صاحب مقرر کرده و آنھم کسی نيست مگر فرمانده اعلی قوای اشغالگر در است تا به کمک

ا در خارج ، تمام اين ملت را اعم از آن که در"اوباما"افغانستان يعنی شخص   داخل افغانستان زندگانی می نمايند و ي

ھه بکشايد،  د۴ زبان به بيان تاريخ که ھيچ آدمی باقی نماند اين کشوراز آنجا، به يک باره راھی بھشت نمايند، تا در 

رديری که ِجناب وزير گرفته اند، اتخ تدبير از نوع تدابدر غير آن اگر صد نوع د ک ه اذ شود مردم فراموش نخواھن  ک

ا ۴وی در جريان اين  اه امريک اتش را در پن م جناي  دھه اگر زمانی دست جنايت از آستين گلبدين بيرون نمود اکنون ھ

 !! دھه نيست، مشکل حافظۀ تاريخی مردم است که بايد از بين برود۴مشکل . انجام می دھد


