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 U به گذشته بخش يکصدوسی ونهم پيوسته: 

 
وقتی آخرين قسمت يادداشت هايم در وسائل ارتباط جمعی منتشرگرديد برخی از دوستان وسروران 

ی خصوصی با من در تماس هابا خواندن نوشته های ناچيزم بر من منت ميگذارند   هميشه که یعزيز
نيز اکيدأ براين من مطرح نمودند ؟ که پس چه بايد کرد را  خويشو مناسب اشارتأ پرسش هميشه گی 

ه به مثاب و واضيحی را راه حل روشننتواند  سياسی  فکروانديشههرگاه منتقد يک ت باورم  که هيچ 
دانيست که از  سند انتقام حامل  ارائيه کنند نه ميتواند نام منتقد برخود ماند بلکه بايد آن را نقشه راهی

لهذا تمامی عزيزانی که با باورها و انديشه هايم کم وبيش آشنائی دارند . تربيون منتقدان بيان می شوند 
می فرمايند ميتوانند با اشارات و استعاره  مطالعهکه عرائيضم را  یميدانند و با اندک حوصله وصبر

نم که  با را مکلف ميداخود اما درعين حال  .های سياسی و حقوقی پاسخ چه بايد کرد ؟ را نيز دريابند 
سعی  حامل پيام انتقال از سنت به تجدد استکه  افغانستان يکی از هنرمندان پرآوزه سرود زيبای تقديم 

 .دريابيم را  پرسش چه بايد کرد  پاسخ ميکنم تا 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=G3QzIlUtogwU 

آن چون آدميان همنيز  ی جوامع بشرو سير تکاملی نهضت های ملی و سياسی حيات اجتماعی در
که بر  و ملتی  قوموروشنفکران يک  که اگر عقآلکنند می  ظهورسرزمين ها لحظات سرنوشت سازی 

ظهور و صعود آن لحظات و آزادی تکيه زده اند أ و پيامبران الهی و مبارزان راستين عدالت مسند انبي
ملکوتی را با انتن های هوش و عقل خويش کشف نه کنند ، راه شان و مسير حرکتی که انتخاب نموده 

اعتقادی و ايدئو لوژيکی که روح وروان تمامی نهضت های آزادی بخش را تشکيل  اند با پارامترهای
ء چنانچه به گذشته . تند حرکت می افزارمسير راه شان متوقف ميشوند و ميدهند اندازه گيری نکنند ، د

دهات و روستا های  دورترين درقبل سرزمين ما افغانستان اگر نظر کوتاهی باندازيم يک قرن تاريخی 
تربيون های . پيشرفت به چشم می خورد تحمل همراه با وتمدن از نشانه ها و مظاهرروشنی ما کشور
توام با ارائيه و نمائيش نسخه داغ ترين انتقادت شاهد  پارک معروف زرنگار قرار داشتند که درنيزشهر

 . بودند ما متفاوت به عنوان نقشه راه آزادی و پيشرفت جامعه و راه حل های های گوناگون 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=EHF7cSUazz8U 
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ا خوب بوديم ، ـــا مـــنه می خواهم نبض آن زمان را توجيه کنم ويا هم بگويم که در تمامی عرصه ه
ن کاال ی به عنوا نسخه های را کهبا آنکه از سطح باالی تحمل و ديگرپذيری بهره مند بوديم ما ! ر ـــخي

ديگر اقليم ها پيشنهاد ميکرديم دربسياری زمينه ها کاپی شده و برای اندام  اندام آن  برای استفاده ءالزم 
حاليکه اصيل بوديم هيچگونه طبيعی است که در اينگونه شرائط ما درعين . و شرائط دوخته شده بود 

تحرک و پيشرفت در ساختارهای جامعه به مشاهده نه ميرسيد و ياهم کمتر ميتوانيستيم به عنوان يک 
 . محسوب شويم  جامعه تکامل و پيشرفت برای پيشرفت دارای اجندای روشن ملت روبه 

  Uhttps://www.youtube.com/watch?v=xoSuyEVdM8oU 

چنانچه به چشم سر مشاهده می فرمائيد افغانستان درعين حاليکه هيچکسی حتی به شمول نامورترين 
سرنوشت افغانستان  وسياسی سيستم اقتصادی  کدامين گونه وچمنتقدان رژيم سلطنتی نه ميدانيستند که 

وجريان متفاوت با شعارهای شگفت انگيزتوهمی در سطح جامعه افغانی عرض اندام ا تعيين ميکند در
 .کرد 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=fBC30DQ3t2QU 

 
 در مناسبات  شعار ها  که هيچگاه مصداق آنخوانديم توهمی  شعار های آن دوره را به خاطری  

 اجتماعی و سياسی مردم افغانستان به مشاهده نه ميرسيد

 
لنينيستی  –عار ها نيز کاپی کاريکاتوريی انديشه های مارکسيستی لهذا معلوم و هويدا بود که آن ش 

به نيروها نظام سلطنتی نيز  قدرت در چهارچوب  مسالمت آميز ل انتقاتعبير ميگرديد لهذا درصورت 
درنظر گرفته آن حزب دموکراتيک خلق افغانستان به عنوان دکتورين اقتصادی حزب وفعاالن سياسی 

مردم افغانستان شکست نظام کاريکاتوريی راه رشد چنانچه   ،ميگرديدکامأل با شکست روبروشده بود 
جالب و . شم سر مشاهده نمودند به چانستان جامعه ء عقب مانده و قبيلوی افغ در!! غير سرمايه داری 

اشتراک داشتند  ۱۳۵۷هفتم ثور  نظامی  کسانی که در کودتای اکثريتی از شگفت انگيز آنجاست که 
نقش دمحم داؤد  سردار  و دربه قدرت رساندن. نيز سهم گرفته بودند دمحم داؤد سفيد قبأل در کودتای 

 .بسزای ايفأ نموده بودند 
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 نديشه سياسی ميباشد برایکه مستلزم ااين بدان معناست که برخالف اقتضای سياست و دولت داری 

افغانستان  رئيس جمهورنخستين  از سوی مرحوم دمحم داؤد اين مأموريت مهم سياسی و اجتماعی  انجام 
بر افسران نظامی اکتفأ گرديده بود که اين خود چرخاندن کليد خشونت در قفل آرام جامعه ما بوده است 

بيش از پنجاه تن از اعضای خانواده نجيب اش توسط همين  بادمحم داؤد زنده ياد سردار و سرانجام 
 . خشونت گرايان به خاک وخون کشيده شدند 

در بخش دوم اين مبحث به روی ديگری از همين سکه يعنی به نهضت های اشاره خواهم  :يادداشت 
راستای عقب درهيچگاه و عدالت اجتماعی بوده اما کارنامه هايشان  )ص(نمود که مدعی اسالم ناب دمحمی

 . جامعه و کشور کمتر از همکاران کمونيست شان نبودند نگهداشتن 

 


