
 !را  خلق آمد خنده ازقیاسش                

 
 : یکصدوسوم قسمت پیوستھ بگذشتھ 

فکرکنید کھ این درخت :  ؛ چند نفری در زیر یک درخت ایستاده بودند یکی از آنھا پرسید  میگویند
اگر این درخت زبان : چنار اگرزبان داشت بھ ما چھ میگفت ؟ مرد باغبان کھ از آنجا میگذشت گفت 

ھ ثانیأ ھفت ھشت سال است ک! اوأل کھ من درخت بلوطم نھ چنار ! داشت بھ شما می گفت دیوانھ ھا 
 ! خشک شده ام و ثالثأ دیگر ھیچ 

https://www.youtube.com/watch?v=2zkqM3_p3hQ&feature=youtu.be 

 !!خدا مینامد  حضرت دمحم اشرف خان غنی از متفکران ماورای زمین وقتی امام حسین نواسھ پیامبراسالم را نواسھ

دریکی از یادداشت ھای قبلی ام وقتی بھ گذ شتھ کشور فقیر درعین حال استوار بر اراده تک تکی از 
فرزندان این کشور بویژه کسانی کھ برای پیشرفت آئنده  وطن نقشھ راه را ترسیم میکردند ومن بھ آن 

و  تم دانساز ویژه گیھای آن دوره گذشتھ می نگریستم تبادل اندیشھ توام با تحمل فکر مخالف را یکی 
 گاه میعاد روزگاری و روزی کھ روم  واتیکان  معروف میدان بھ را کابل زرنگار  تاریخی پارک

 اگر کھ رساندم عرض بھ نیز یادداشت ھمان در و بودم نموده مقائیسھ بود اندیشان دیگر و اندیشمندان
 در بنیادی اصالحات و  تغییراساسی برای کھ  ما  جامعھ روشنفکران شعف و شور و ھلھلھ ھمان

  ھای اندیشھ افکارو بیان با و نویشتند می را ھای نسخھ اندیشان دیگر و اندیشان ھم افغانی  جامعھ
 را زرینی ھای نسخھ آن و میرسید ما فقیر مردم گوش بھ زرنگار پارک ھای سپیکر لود از کھ گوناگون

  ، میساختیم مبدل افغان فقیر جامعھ فرھنگ بھ

 

https://www.youtube.com/watch?v=2zkqM3_p3hQ&feature=youtu.be


 در میتوانیستیم انسانی متعالی ارزشھای و پربار فرھنگ دارای ملت یک بحیث نیز ما کھ شک بدون
 ”درجھ بھ“ اعتراف ”ء مرحلھ از راه مسیر در و نمائیم ایفأ را فعالی حضور و نقش معاصر جھان
و  عقلکھ خداوند ما تاریخ کشور، اگر یاد تان باشد در آنروزھا ی پر ھلھلھ و شوق  یابیم ارتقأ “ ایمان
 –نژادی  –ودر آنروزھای کھ غرائز قومی روشنفکران را نیز در بوتھ ء آزمائیش گذاشتھ بود  ایمان

لسانی و مذھبی بصورت طبیعی زیر مراقبت خوابیده بود  و مانند امروز و در این عرصھ ء ساکت 
نومیدی نبودند کھ اگر خاری از نگرانی ووحشت در جگر فرومی رود تمامی امید ھا و آرزوھا برای 

 یگ کامھ خود کھ سف وتأ دریغ با اماگردیده است مبدل بیدارکردن قومی و ملتی بدل بھ یأس و امید 
 ای حجره وعلمای مجلسی روشنفکران وشبھ حاکم زمامداران از برخی  فرھنگی فقر و عمومی ھای
 نھ میسازیم گروھی و حزب و دستھ ، مینویسیم نسخھ ھرچھ ویکم بیست درقرن و امروز تا شد سبب
 انگیز نفرت گذشتھ بھ میرویم پیش ھرچھ بلکھ شده نھ ما مردم عمومی جنبش و حرکت موجب تنھا

بدنیست اکنون سخنان کوتاھی یکی از دومین متفکران جھان کھ درعین حال بر  . میکنیم رجعت جاھلی
از  آبلھ ای پای  کرسی ریاست دولت وحدت ملی نیز تکیھ زده است بھ عنوان کسی کھ ھمچون مسافر

از  سر نؤمیدی رسیده وھنوز نسخھ ھای کاپی شده اش را برای بخواب بردن قومی افتاده در صحرای
 . ذلت و خواری باز نکرده کھ آژیر تنھائی ووحشت خود را بیش از پیش احساس میکند 

https://www.youtube.com/watch?v=Hd_nolI7W9s 

  ؟  ی معاصرروشنفکرشبھ  نسیان تاریخی یا بیماریی مزمن
و بجائی مشخصات و کارھای خوب متوفی بھ  نمودختم یکی از اموات سخنرانی میمیگویند شخصی در مراسم 

یکی از حاضران از جائی بلند شد و خطاب بھ سخنران بھانھ ھای مختلف از خودش تعریف و تمجید میکرد 
 باالخیره ما نھ فھمیدیم کھ این میت فوت کرده است یا شما بھ رحمت خدا رفتھ اید ؟! آقا ی محترم : گفت 

 .  داستان شبھ روشنفکران و فعاالن سیاسی تاریخ ما نیز چنین است 

 

چنانچھ بارھا بھ این کوتاھی روشنفکران و فعاالن حوزه سیاست انگشت نھاده ایم کھ درامتداد  چند دھھ 
ھم آھنگی فکری نسبت و روشنفکران جامعھ عقب مانده افغانستان بدون مطالعھ تاریخ خونین افغانستان 

جامعھ بھ دعوت یت سیاسی دراعتقادی با حلقھ ھای حاکممناسبت فکری وکز قدرت و یافتن با مرا
    .!گفتھ اند  لبیکسی و مذھبی " سیأ " ھرزمامدارمستبد و حتی بدنام ترین و خشن ترین چھره ھای 

نسبت بھ پاپ در حوزه سیاسی این مأموریت حساس تاریخی و ملی چنان بھ پیش رفتھ اند کھ گاھی و در

https://www.youtube.com/watch?v=Hd_nolI7W9s


حواریون درمانده وفقیر شان خواستھ اند تا بھ کسی کھ  تمامی ھواداران و و از ، پاپ تر عمل کرده اند 
درت و ـــبا دل آرام و قلب آگنده ازغرائز ق  مظلوموی بھ نمائنده گی از اقشار زحمتکش و توده ھای 

 .حـــمایت کـــنند تشخیص نموده است  !!ثروت 

https://www.youtube.com/watch?v=DPkJb7x7vy8 

چنانچھ می بینیم این دعوت فراگیر از حامیان و ھوادارانشان نھ درنتیجھ کار و تالش  یک سال وچند  
نموده  کسب  و استبداد  در دوران سختی از اختناق شان سالی بلکھ در طول حیات سیاسی و اجتماعی 

ھمیشھ شعارھای  اصالح جامعھ را است و این جماعتی کھ بھ غلط جامھ ء روشنفکری را برتن کرده 
بلند ساختھ اند   !"انسان دوستانھ مذھبی"یاھم و "  عدالتخواھانھ چپ  "برمبنای اندیشھ ھای 

ومردم فقیر و مظلوم جامعھ ما نیزدر ھرزمانی وھرمکا نی بھ فراخوان چنین شبھ روشنفکران لبیک 
و صد ھا  َمد صدیق خان پتمنو  سردار انورالحق خان  احدینھ میخواھم دور برویم ھمین . گفتھ اند 

انسان شریف دیگر ی کھ در دام ثروت و شھرت غلطیده اند  ،  یکبارھم  از خود نھ پرسیدند کھ بھ 
و مورد اعتماد توده ھای مظلومی کھ ھمچون  گلھ   ست "سیأ"باتجربھ در عرصھ عنوان راه بلدان 

بھ معاملھ گذشتھ میشوند چھ پاسخی خواھند داشت ؟ البتھ نباید با این سادگی   !"گوسفندان "ھای از
نا دانیستھ بخشی از ھواداران زحمتکش و  منـــمَد صدیق خان پترت ــــــا حضـــتصورکرد کھ گوی

 ،! نھھرگز نھ اند ،   آوردهمؤمن اش را بھ قربانگاه  

https://www.youtube.com/watch?v=gxfb5mp8UkU 

وقتی بھ فکر توجیھ این معاملھ و این شکست اش می برآید با ھمھ عقل زیرا این آغا َمد صدیق خان  
مفاھیم را تغییر میدھند وھوش  برای ثابت ساختن نیت اش در اجرای چنین معاملھ نخست ترمنولوژیی 

و سپس در پرتومفھوم تازه ارائیھ شده  آن اظھار میدارد  کھ گویا با واال حضرت سردار دمحم اشرف 
خان غنی احمد زی قرار داد یک معاملھ ھمچون تعامل انسان با خدا را نھ بستھ بود کھ شاید در آخرت 

ما با واال حضرت سردار دمحم اشرف  بھ گفتھ وی مانند ھر کشور دیگریاجرش نصیب گردد ، بلکھ 
حضــــــرت  اما چنانچھ شما دوستان گرامــــی نیز شنیدید و .خان غنی احمد زی تن بھ معاملھ زده ایم

نیزاز آن ھیچگونھ اِبأ ندارد بھ قول شاعر بزرگ زبان و ادب پشتو خوشحال   منـــمَد صدیق خان پت
 : گفتھ بود در جائی کھ خان ختک 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DPkJb7x7vy8
https://www.youtube.com/watch?v=gxfb5mp8UkU


دارم باید بھ   منـــمَد صدیق خان پتاما علی الرغم احترام عمیقی  کھ بھ جایگاه سیاسی حضرت 
عرض ایشان رساند کھ بھ دودلیل این معاملھ حتی با تعامالت  حاکم بر بازار مکاره ء سیاسی افغانستان 

با واال حضرت سردار   منـــمَد صدیق خان پت نخست آغا. برابر نبوده بلکھ باید باطل اعالم گردد 
و امتعھ دمحم اشرف خان غنی احمد زی قرار داد معاملھ ای را بھ امضا رسانده است کھ نھ یک جنس 

بلکھ سرنوشت تاریخی ی  فرد فردی از شھروندانی است کھ درقلمرو جغرافیاوی موسوم بھ مادی 
ل و تمامیت ارضی کشور در افغانستان با ھمھ دشواری ھا و تنگدستی ھا  بخاطر نگھداری از استقال

ھیچ یکی از شھروندان این سرزمین  نھ پھلوی بھترین ثروتھا خون ھای فروانی را نیز  داده اند ، لھذا 
میتوانند خود را بھ تنھائی مالک این سرزمین بدانند  ، و ھمچنان باید خاطر نشان ساخت کھ واال 

معاملھ باید در یک دادگاه عادالنھ بحیث حضرت سردار دمحم اشرف خان غنی احمد زی نیز با چنین 
تاجر آرمان ھا و سرنوشت میلیونھا انسان باشنده سرزمین افغانستان بھ محاکمھ کشانده شود ، اما از 
اینکھ طی چھار سال گذشتھ ھمھ نسل جوان ساکن در افغانستان را مـــعتاد بھ  زندگــــی روز مــــره و 

خالصھ کالم . ساختھ است کھ آرام ، آرام در بستر رنگین نظام مافیائی جان میدھند  "دم غنیمتی"
تمامی دست اندرکاران نظام فاسد مافیائی منجملھ شرکای پنھان آن کھ درکسوت حتی مخالفین اینکھ 

مسلح و در آنسوی مرزھا ارتزاق می شوند و گاھی ازتحقق  دین و شریعت و عدالت اجتماعی 
ند کھ در میدان قدرت مافیائی حاکم بر افغانستان درست مانند کسانی می اندیشمیگویند  واقتصادی سخن

 !!.بصورت ریأ کارانھ فقط با پوشیدن لباس ھای شبھ ملی شعار ھای دموکراسی و آزادی سرمیدھند 

 


