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خانواده ای برای خواستگاری رفته بودند ، مادرداماد روبه عروس کرد پرسيد ، می بخشيد  می گويند
گوگرد داريد ؟ که پسرم يعنی داماد آئنده شما يک سگرت بکشد ؟ مادر عروس با تعجب پرسيد ! خانم 

؛  ه؟ مادرداماد گفت سيگاری نيست تازه شراب نوشيده وهوس يک سگرت کردمگرداماد سيگاری است
شما چه می گوئيد ؟ ! نه بابا : يد يعنی شراب خور هم است ؟ مادر داماد با قيافه حق بجانب گفت پرس

! مادرعروس پرسيد يعنی که داماد ما قمار باز هم است ! پسرم که قمار باخته بود رفت تا شراب بخورد
ت پس پسر شما به اتهام مادر داماد گفت ، نه وهللا زندان که بود قمار را ياد گرفته بود ، مادر عروس گف

رفيق دزد اش صاحب خانه را ! هيچکدام ! گفت ؛ نه وهللا کدام جنايتی زندانی هم بوده ؛ مادر داماد 
جالت ـــاد را قطع کرد گفت ؛ خـــانده مادر دامــــخن باقيمـــمادر عروس با عصبانيت س....کشته بود 

 ....ن وقتها فقط هيروئين می کشد يخدا ، پسر ناز من در اـــاد جواب داد نه بـــمادر دام! هم نه می کشد 
پسرش در دام حوادث است که  مهربانی حکايت تاريخ معاصر ما نيز شبيه به داستان آن مادر! بلی

و هيچگاهی از حوادث درس عبرت نه می گرفت و با گذشت زمان کوتاهی تاريخ را  افتاده بود خونينی 
 .  ود افتاده ببه پايان برده و در دام اعتياد هيروئين 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=KPCgheQAKWQU 

کورخانوادگی از وجود انتقام  يک  جوانه هایهنوز دور نه ميرويم همين چهل وچند سال قبل آنگاه که 
نهدام رژيم اعطش وزبانه نه کشيده خانواده سلطنتی  مرحوم  سردار دمحم داؤد خان يکی از اعضای ارشد

 ، اشباع نکرده بودو افسران اردو خشونت گرايان نظامی برشانه های از سلطنتی را

https://www.youtube.com/watch?v=KPCgheQAKWQ�


 

 

جامعه در  دگرانديشروشنفکران  تمامی  ميعاد گاه روم  واتيکان  همچون ميدانپارک معروف زرنگار
فقير افغانستان نسخه های را با شعار های  آن مقطعی از تاريخ بود که برای تغيير و اصالح جامعه 

ياهم  بی باوران به مفاهيم مذهبی واست که رقابت ميان همه دين باوران  طبيعی.بيان ميکردند گوناگون 
 .پيدا ميکرد  تبلؤرفلسفی وعلمی  با يک بيان خوب نظام سلطنتی عمومی در راستای اصالح 

 

                           U ميدان واتيکان که محل تجمع ديگرانديشان و روشنفکران بود . 

همانند ديگر جوامع عقب نگهداشته شده  افغانستان نيز در جامعه فقير آن زمانچرا  نبايد تعجب کرد که 
نسبت به انسان و نوع نگاه فلسفی وفرهنگی جامعه افغانی برعمومی گفتمان پيشرفت جهان روح  

کائينات استوار بوده واين گفتمان درحوزه های درسی اکثر احزاب وجنبش های سياسی و اجتماعی 
آموزش داده می شد   لهذا باتوجه به اين وضعيت عمومی و طبيعی  جامعه آن زمان حلقه هاو صفوف 

انی در دام روشنفکر جامعه افغ تا آنگاه کهطبيعی است ن راستين فکری عرض اندام مينمود ، مخالفا
 .بحيث مالک پيشرفت جامعه ناميده می شد منطق و خرد عمومی  شبکه های جاسوسی نه افتيده بود 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=4tyv9aI8H00U 

U اسلم وطنجار از افسران قوای چهار زرهدار اعالميه انهدام رژيم سردار دمحم داؤد را از راديو افغانستان قرئت ميکند       

https://www.youtube.com/watch?v=4tyv9aI8H00�


کالبد به که نيز نبايد فراموش کرد که برای يافتن در ست و دقيق ويروس اصلی  بحران امروزی البته  
 ضرورت احيای سرچشمه های آسيب رسانده است ،  سخت  فرهنگ تاريخی و سياسی جامعه افغانی

صورت بکه  ميگردد  برمال آنگاه  با بازگشت به خويش ملی و تاريخی هويت فلسفی و تاريخی انسان 
قبل از اينکه سرشت ،  نبايد  زيرا.  شود جامعه افغانی به وجدان عمومی تبديل  وکالبد  مستمر در اندام

شناخته و خوب و زشت آنها تفکيک و تعيين  انسانهويت ، مشخصات و جوهر خواسته های اصلی 
تصوير وجودی . و بغرنج نسخه نوشت  ود پيچيدهگردد ، برای حيات و زندگی تاريخی  چنين موج

و ژی اند که قبل از صدور حکم و ايد ئولو ، همه اموریو تاريخ  جامعه انسان و تعريف جايگاهش در 
  ملیگفتمان چنين که از نبود ترژديی  نبدترين و غم انگيز تري. راه هدايت و رستگاری تبيين بايد شوند 

که اين است ذشته بر نسل تازه ای از ما  بر جا گ به عنوان يک فرآيند فرهنگی  در حوزه انسانشناسی
عوام ما سايه افگنده است ، طبيعی تک تکی از  ذهنبر ای  و درعين حال کشنده انديشه های خرافی 

بيمار و مصنوعی به بار می ما  و نسل  جامعه، و سياسی ناگوار فرهنگی  يت است که در چنين وضع
اما قبل از اينکه در اين قلمرو بيشتر سخن . نيز با خرافات آلوده ميگردد  و دين  دامن انديشه آيند و

که در آئنده آنرا پيگيری خواهيم کرد را بگوئيم بهتر است که سر فصل های موضوع مورد بحث ما 
که از بسيار  یاما نخست ضرور است سيلی از خرافات و توهومات. بصورت مختصر مطرح نمائيم 

دامن انديشه های ناب توحيدی و عقالنی گره خورده اند و با اصل جوهرانسان در تاريخ کامأل  باقديم 
 . اشاراتی بنمائيم متضاد ميباشد 

  


