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نشناس رفت و گفت ، آقای دکتر به دادم برس که هيچ چيزيادم نه شخصی نزد يک دکتر روا ميگويند

از چه وقت پرسيد ، نه ميدانم که کی هستم و نه ميدانم که ديروز چه خورده ام ؟ دکتر روانشناس می آيد 
اين موضوع اتفاق افتاده است ، آن شخص بهت زده به دکتر نگاه می کرد و پرسيد که آقای حال به تا 

 ضوع ؟دکتر کدام مو
و در آن از اين قلم منتشر شد  »مرثيه ای بر مرگ يک تمدن  «در يادداشت هفته قبل که زير نام  

 گیه ماندعقب رکود وچپ برنهضت های گزارأثيرتوامل عريشه ها وبربصورت کوتاهی يادداشت خود 
. : بودم که  و در آغاز بحيث يک مقدمه خاطر نشان ساختهعمومی و تاريخی جامعه ما مکث نموده 

دردورترين  چنانچه به گذشته ء تاريخی يک قرن قبل سرزمين ما افغانستان اگر نظر کوتاهی باندازيم 
ه با  پيشرفت به چشم می دهات و روستا های کشورما نشانه ها و مظاهرروشنی  ازتمدن وتحمل همرا

تربيون های شهرنيزکه درپارک معروف زرنگار قرار داشتند  شاهد داغ ترين انتقادت توام با . خورد
ارائيه و نمائيش نسخه های گوناگون و راه حل های متفاوت به عنوان نقشه راه آزادی و پيشرفت جامعه 

اين مبحث به روی چنانچه وعده داده بودم که آن يادداشت و قرار بود در بخش ديگری از  .ما بودند 
و عدالت  )ص(ديگری از همين سکه يعنی به نهضت های اشاره خواهم نمود که مدعی اسالم ناب دمحمی

جامعه و کشور کمتر از همکاران راستای عقب نگهداشتن اجتماعی بوده اما کارنامه هايشان هيچگاه در
برخی  ۱۳۹۵داريد بروز دوشنبه اول قوس  چنانچه آگاهی اشاره خواهم نمودکمونيست شان نبودند 

رد مسجد باقرالعلوم کابل وا که بنام خدا از مخلوق خدا انتقام ميگيرند جليقه پوشان و زنگيان مست از
 به شهادت رساندند و چندين مخالف  باور مذهبیيک داشتن  جرم شدند و چندين تن از بی گناهان را به 

 .نيزجراحت برداشت تن  ديگری 

 



در فکری وياهم نگاه به تاريخ و انسان به مثابه يک پروژه  خود غير انسانیاز اينکه انجام چنين جنايت  
و از شرائط و مناسبات داخلی گيری نه ميتوان آن را بدون الهام صورت گرفته است جامعه افغانی 

جنايت عوامل انجام چنين مود لهذا اين چيز ديگری تلقی نگفتمان حاکم برسرنوشت مردم فقير افغانستان 
خونين از سوی مجلس نمائنده گان افغانستان که هرچند باورداريم هيچگونه تأثيری بر تغير اوضاع 

 . نخواهند داشت مورد بحث و گفتگوی نمائنده گان مجلس شورای ملی قرار گرفت 
 Uhttps://www.youtube.com/watch?v=Q4n81F_IQpwU 

ن ما ن که در آن مضمو یبه مساجد و دانشگاه ها  ديما باکه گفت اما دربرابر اظهارات حفيظ منصور 
 شونديم هيترب ستيامروز در مساجد ما ترور رايز ميتوجه مانرا مبذول دار شوديم سيتدر یثقافت اسالم

اين  یمبتدأ آقای منصور هنوز . کنديم هيترب ستيما ترور یبرا زين یمضمون ثقافت اسالم  سيوتدر
آقای  د گرای مجلس افغانستانيکی از آخند های بنيا اعتراض ینکرده بود که صدا ليخبر را تکم

به اسالم  ريخدا را با شمش نيداشت تا معاندان د فهيوظگويا با ريش انبوهش  کهعبدالستار خواصی 
 :گفت  فشرديم یگلونش با سخت کهيفراخواند درحال

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=tSldXuJI2tQU 
پارلمان بلند شود در یکس کي ميداده ا ديشه ونيليم ميو دون ميداده ا یقربان ميما بخاطر اسالم سرداده ا

و ما هم محکوم  ديمحکوم کن ديرا با الفاظ شد ني،ا کنديم هيترب ستيترور یسالمکه ثقافت ا ديوبگو
 ، جالب است که مرتبه ای همين ستار خان خواصی که از بيماريی تحجر و جهالت رنج ميبرد ميکنيم

ه های تلويزيونی می فشارد يک وکيل ديگری بويژه شبکرسانه ها  ای از شانهوقتی شمشير برانش بر
 : ه بود چنين پاسخ دادخواصی   المعقالنی سخ به اظهارات غير مسؤالنه و غيردر پااز همين مجلس 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=LSGl2_89rW0U 

مطرح شده است که چرا ما به عنوان کسانی که در نزد شما سروران گرامی   اين سوالبدون شک که 
ب به مبارزان بزرگ آزادی خواهی جهان بويژه نيم قاره وان تاريخ ومنسمدعی برمسند نشستن روشنگر

اين آقا در فالن منبر فالن اين بوده ايم که در دام  ملی  به جائی مسائل فروان و حل طلبهند می دانيم 
که در داخل افغانستان چنين اظهارات نموده اند و شايد به زعم بسياری از شما بزرگواران بويژه کسانی 

مار معاصر است که حتی نخبه گان و به حوادث مينگريد پرداختن به اين مسائل خود يک پروژه استع
اما بايد احترامانه به خدمت تک تکی از شما عزيزان .چيزفهمان اين کشور را بدان مشغول ساخته اند 

وقتی می بينی که از زمين و هوا " خدا را شکر که دشمن بيدار است " بگوئيم که از قديم گفته اند 
اسيران کربال محاصره کرده اند، آب روشنگری و  توطئيه می بارد و ما را همچون هفتاد ودوتن از

و اگرنه بسياری از ما " ما " استقالل را بر مردم ما بسته اند و باران تير را گشوده اند و در اين ميان 
وبيدار شويم که بايد در راه !چنان در خواب گران رفته ايم که مگر با صور اسرافيل بيدار شويم 

!!" زمين سرشاخ گاو است "  دوران از يشه های مان را که هنوز هم بازگشت به خويش افکار و اند
ای و ببينيم که اين ويروس خطرناک و کشنده . عبور نکرده يکبار ديگر با نگاه دلسوزانه پاالئيش کنيم 

ما به نقد دلسوزانه و پاالئيش عقالنی از کدامين منفذ در وجود ما نفوذ کرده است ؟ از خود بيگانه گی 
پاالئيش هرمنتقد با گونه عالوه براين . نديشه های مان نيازمنديم و نبايد اين فرصت را از دست داد ا

و همه کاره های هيچکاره را بفهمانند که در عصر حاضر نشانه گيرد را با يد ريشه ها  صالحيت دينی 
و دردنيای گلوبال کنونی هرقدر زور ميزنند ، نه تأثيری ميگذرانند و نه هم خود بجائی ميرسند ، تبديل 

پوساند و  شدن نهال به درخت ، و اگر درخت فرسود ، و اگر کرمی بردرخت افتاد و آن را از درون
تباهی در درخت ريشه دواند منتقد باصالحيت های حقوقی بايد حاضر باشد تا چراغهای ذهن مردم را 

، سنگ بنای ساختن يک  های عقالنی برای مشاهده عينی پوسيدگی بسيج کند ، بکوبد و درهمان کوبيدن
 . بنياد گذارند تمدن بزرگ در تاريخ را 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=g4JRzm2qFowU 
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با کسانی ها ه سليقاز برخورد خويش و اخالقی با اصالتهای ايمانی  بايد ماتاريخ  در امروزیروشنفکر 
راه مسيرکه درزرگری را رقابت های وکه مصدر چنين امر تاريخی و فکری ميگردند اکيدأ پرهيز کند 

هرچند منبری ازبدون توجه به کسانی که . عی بوجود می آيند کنار بگذاردطبيمبارزاتی بصورت 
و زبانی  ،قومی های کاذب را با معيارو گوئنده ند ميکند بدون آنکه حلقوم آوازلاز حق بنامشروع آو

 بيان می فرمايند بايدکند ، آنچه را که می گويند واندازه گيری وشرک آلود ناجائز زوصدها رابطه ء جائ
وقتی آقای .! استبيان داشته حقيقت مورد نظر را چه روابطی با وی بگيرند نه آنکه چه کسی با ردر نظ

بنا بر دالئل روشن در صحن پارلمان مفهوم حفيظ منصورنتوانيست مانند عادت هميشه گی اش 
را " اختالف در آئين اسالم سيمينار علمی " ان کنفرانسی تحت عنوآرام خاطربا سخنانش را بيان کند 

 : برگزارکرد و در آن از پروژه تحجر در افغانستان بويژه در مساجد و پوهنتونها پرده برداشت و گفت 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=fil09ZgvAOMU 

را بر استناد به مدارک جعلی پروژه منصور حفيظ اظهارات شهيد فرخنده قتل  طرحان و اما قاتالن 
ران سراپا قرص مجاهدين خلق ايران آقای منصور را يکی از هوادانجيب هللا کابلی ايران ناميد و حتی 

 ماهيانه چندين هزار دالر را از ايران اخذ ميدارد   آقای منصور مزدور ايران خواند و مدعی شد که
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=KVVrUGxBqYgU 

از اين درست است که رژيم واليت فقيه ايران در راه گسترش پروژه شيعی سازی ازجنس امام زمان 
دالر ماهيانه در هزار  ده ها هيچگونه تالشی دريغ نه ميکند اما گمان نه ميکنم که اين رسالت را در بدل 

 ختيار حفيظ منصور قرار دهند ؟ا

 
اما بدون شک که آقای نجيب هللا کابلی سابق عضو پارلمان افغانستان که در عين حال متصدی شبکه  

افغانستان ميداند از حزب مشارکت ملی  رتلويزيونی ورشکسته شده بنام امروز بوده و خودرا رهب
 . مواجب دريافت ميکند ايران سازمان مجاهدين خلق 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=NvnTasI2MTMU 

بانی ته از ستاد اشرف غنی احمدزی پشتيينجاست که اين مارمولک نجيب کابلی در انتخابات گذشسوال ا
سياف  عبدالرب رسول  از سخنگويان استادنی ی از نزديکانش مانند فهيم کوهدامنموده بود و برخ

 .بشمار ميرود 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fil09ZgvAOM�
https://www.youtube.com/watch?v=KVVrUGxBqYg�
https://www.youtube.com/watch?v=NvnTasI2MTM�

