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U پيوسته بگذشته قسمت يکصدوچهل دوم: 

 

 
 اين قلم با آن تعلق دارم  کهاز تبارجماعتی مردی بويژه به  بدون آنکه قصد اندکترين توهين به کسی

مولود اين  "!! ستاندولت وحدت ملی افغان "دمحم اشرف غنی رئيسکه فروان  يغ درو  دبا درداشته باشم 
وزير خارجه اياالت متحده امريکا و يان کوبيس نمائنده  جان کریمشترک  دامن ازای که عجيب الخلقه 

داده شده و بدون بر زمين داغ افغانستان جنگ زده تولد  سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان 
موجب که اين آب و خاک از مدتی است دمحم اشرف غنی به مثابه فرزند  وسخنرانی های شک حضور

شگفت انگيز و درعين حال سخت درد آوراست که وقتی از آسمان . است گشته رسوائی خاص وعام 
 می جوشد فرزندان همين آب وخاک آتش فقرو بيچاره گی و از زمين فرياد و ناله 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=7ftk1HPAOWIU 
ند هزار ساله افغانستان تاريخ چدرفاجعه  و دردناک ترين  به مثابه بزرگتريناعتياد ، وو ازهرسو فقر

را همچون هفتاد ودوتن در کربالی افغانستان محاصره صر افغانستان نسل فقير و بی دست وپای معا
های روزهای نخست زمامداری اش نه تنها دمحم اشرف غنی در مغائرت به شعارنموده است حضرت 

ز حيات و زندگی ديده نه ميشود بلکه می بينيم که فرزان اين مرزوبوم برای زنده ماندن چه اثری ا
تحقير ها و ذلت های را تحمل نه ميکنند ؟ اما خوب است يکبار ديگر توجه جاللتمآب اشرف خان غنی 
را به آن شعار ها ی بی مصرف جلب کنيم که وی در نخستين روزهای زمامداری اش با شاخی باد 

 . يکردند م
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=Uq6taVYBNfMU 

وی نيز از که هموطن عزيز ما اشرف خان غنی احمدزی اين برای چندمين باراست که ازماسوا
شايد همشهری گرامی ما .ئی ها ميگردد اين تناقض گوچاردقربانيان استعمار جديد پنداشته ميشود 

ای از  همچون برداشتی که نسبت به سياست نزد عدهاشرف خان کوچی مديريت جامعه را نيز

https://www.youtube.com/watch?v=7ftk1HPAOWI�
https://www.youtube.com/watch?v=Uq6taVYBNfM�


ميتواند با دروغ و ريأ کاری قافله ء رهبريی جامعه را تصؤر می فرمائيد که  روشنفکران وجود دارد 
 . به پيش برد ، اقأل در عصرحاضر اشتباه می فرمايند 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=Hd_nolI7W9sU 
های و حقکشی زيرا خوشبختانه ، هم مردم امروز آگاه تر و بيدارتر از آنند که با شيوه های رياکارانه 

اما اينرا هم . خ کرد ، فکری يا مؤسسه ای يا شخصيتی را در افکار عمومی مسو توهمزأ مرسوم 
هوش و فکر خويش عميقأ احساس ميکنند که شما مأموريد و معذور ، در اين راستا ميدانند وبا انتن های 

اصالت مصرف ، نظام را پيدا کرده ايم  )۱(تهوع انگيز اين است که هرکدام ما سرنوشت داستان سيزيف
ی نظامی که در آن هميشه انسان از طول عمرش کم می آورد ، انسان اسير نظام مصرف! زندگی قسطی 

آئنده . فروشد مي، آئنده اش را مصرف های گذشته اش برای تکافوی هميشه حاکم بر افغانستان مافيائی 
ما و ساکنان بی بضاعت فروشی برای تأمين نياز های که برمن وتو تحميل کرده اند ، بی آنکه برای 

 . بدهند  قدرت خريدافغانستان جغرافيای 

 
استقالل و تفاخر بربا ژست و بصورت آزاد عنی عصری که درنظام زندگی مصرفی ، برده گان ي

ميفروشند ، حتی با هزاران التماس و برای آنکه بيگانه بخرد و آنگاه به ارباب بيگانه  خود را خواهی
و آزاد متنوع امکان رشد  ميتوانم  منی که به دستگاه های مافيائی خودم را پيش فروشی ميکنم ، چگونه

طلبانه و استعدادهای خويش را داشته باشم ؟ زيرا با توجه استقالل  شگفتن ارزشهای و خويشتن انسانی 
شگفتی يکی از . برده ء ذليل مصرفهای پيشين خويش ميباشم به اين معادله خود را در فردای تاريخ 

جامعه را که رسالت دارد تا نوشت افغانستان اين است که روشنفکرحاکم بر سر صرفی های نوع نظام م
را مردم را در اوج فاجعه ياری و رهنمائی کند و بايد در راستای ادای نقش روشنگرانه و متعهد ملی 

ودر چنين زمينه و زمانی و . نشانه ميگيرند قربانی نخستين به مثابه ند مايايفأ ن عدالت انسانی در بستر
با چنين بينيش و دانشی ميتوان را اسير خود ميسازد وبا توجه به چنين سرنوشتی ، که انسان روشنفکر 

تا کجا شرائط کنونی دربويژه پی برد که اين مفاهيم   وقايه جنساز "تقوی قناعت و " به ماهيت 
يک انسان ،وشنفکرمسؤليت يک ربويژه هنگامی که زندگی و؟ .ازادی بخش استوانسانی  –عميق 
اخالقی نيست  یيک فضيلت فرديديگر تنها   "قویتقناعت و " ،مطرح استمردم عقيده و راه متعهد

، مقاؤمت کردن و نلغزيدن ان ماندن انس" ننده ء ـــه کــبلکه ضامن پيروزيی او ، انجام رسالت او وبيم
مصرف در يک جامعه اين را هم ميدانيم که وقتی . است  معاصر انتن روشنفکرـــروش نرفـــو به ف

عصای شکسته شبه روشنفکران دالل صفت به فرهنگ با  همچون افغانستان عقب مانده وجنگزده ای 
ی که در جهان کنونی ملتها اسلحه سازی شرکت های بزرگ و مالکان يک جامعه مبدل گردد صاحبان 

مخالفان  ازدسته های أسيس به کارت تسخير ميدارند  را با شيوه های استحماریعقب مانده معاصر 
بدگمان ساختن توده های از مردم بر برخی از نهضت های شبه عدالت می پردازند ، البته  مصنوعی

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


اين دالالنی که تنها شعار برخی از یروشنفکري ظائيفوخواهی در جوامع افغانی جزی از وظائفی 
  .بحساب می آيد جوامع عقب مانده مرده باد وزنده باد با ذائيقه تاريخی 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=YnlONDrlBqMU 
 
 رنگينای احدی داماد خانقاه طريقه قادريه شريف و آقرالحق ونمونه های آن حضور معنا دار آقای ان 

در کنفرانس  روشنفکريی چپ ماؤيستی ذائيقه با  فورتیکنا فر مکتب  از روشنفکرانسپنتا   داد فر
آن جنبش برای نخستين بار با نگاه غير  بود کامأل هويدا م انداز آن که معلوم و جنبش روشنائی و چش

 ادالنه مؤلفه عدالت اقتصادی اظهار وجود نموده بود ع

 
متوصل ميشود و بر ظواهر پيشرفت و ترقی ترکيز ميکنند طبيعی است با اين نمائيش بازی ها وقتی 

حضور چنين چهره های علوم الحال در مسخ حقايق برآمده بودند ماسوا از آنچه که آنها بصورت م
 . آن نهضت نيمه جان به حساب می آيند ميخ بر تابوت آخرين مافيائی کوبيدن 

 

 
 
 
که به قله  نيکوه حمل کند، اما هم کيرا به دوش گرفته و تا قله  یمحکوم شد تا تخته سنگ گانيخاطر فاش کردن راز خداب وناني ريدر اساط فيزيس:  )۱(
 ..کار را انجام دهد نيدوباره ا ديبا فيزيو س غلتد یم نييسنگ به پا رسد، یم

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

