افغانستان سرزمین معامله ها و موأمره ها !

پیوسته بگذشته بخش یکصد و پنجاه وهشتم :
میگویند شخصی که برای ادای حج به بیت هللا شریف رفته بود اعمال وفرائض ضروری مانند
طواف  ،احرام و نماز وسعی صفأ ومروی را انجام نه میداد  ،از وی پرسیدند که چرا اعمال وفرائض
ضروری را به بجا نه می آوری ؟ آن مرد با قیافه ای حق بجانب پاسخ داد  :بخاطریکه رئیس کاروان
می گفت تمامی امور به عهده کاروان است  !!.از چند روز است که فضای شهر آگنده از تبلیغات وحتی
رکیک ترین دشنام های است که نه در کوچه ها وخیابانهای کابل که معبراکثر شهروندان فقیر و محروم
جامعه اند بلکه ازبلند ترین تربیون ها و منبر های سیاسی این جامعه شنیده میشوند .

اما آنچه که موجب تعجیل در نوشتن این یادداشت شد همانا ویروسهای بوده که حتی ذهن اکثر
روشنفکران ما را نیزاز پادرآورده اند و زمینه نفوذ در وجدان ملی ملت و مردم افغانستان را فراهم
نموده است  .اما چیزی که برای مردم بیدار ما بویژه نسل جوان کشور آشکار گردید ناتوانی اکثریتی از
روشنفکرانی بوده که با عرضه ای نسخه های به میعاد گذشته خود را به میدان تقسیم غنیمت ها رسانده
و دیگر از شناخت فریب و توطئه های رنگارنگ دشمنان پیدا وپنهان که در عقب هویت تاریخی ملت
ما قرارگرفته عاجزاند  .چنانچه بارها گفته ام و نوشته که برای شناخت هویت یک حادثه باید ماهیت
تمامی حوادثی را که در امتدادی ازتاریخ و در قلمرو یک جغرافیای معین بوقوع می پیوندند شناسائی و
با توجه به شرائطی که حوادث یاد شده در آن به پخته گی رسیده و باالخره در بخشی از تاریخ و
فرهنگ ملتها بویژه ملت جنگزده افغانستان با زائمان طبیعی که بوقوع پیوسته حوادث دیگری اما از
همان جنس و هویت را بر بستری از تاریخ و قلمروی یک جغرافیا تولد نموده اند  .روی همین اصل
و با توجه به همین فورمول وقتی حوادثی که درزمان کنونی نگریسته میشود آثارزیادی از حیات
پیشینیان و نیا کان مان در آن به مشاهده میرسند  .من اکیدأ باوردارم که اگر نسیم بیداری و شعور خود
آگاهی ملی بر این سرزمین تسخیشده و استحمار زده ای بوزد جامعه ما از اعما قش تکان خواهند خورد
و به خانه های از عدالت و آزادی مبدل خواهند شد  .خالصه اینکه چند استخوانی که قبأل بارها تجربه
شده و چشیده !  ،وتنها بخاطر اشباع غرا ئزی از ثروت و قدرت کاذب دروجود برخی از

روشنفکران گل خانه ای ادکلن زده بکارگرفته میشوند و تنی انگشت شمار و شناخته شده که مگس های
هر دوغ اند مضمون این نوشتار را احتوی خواهند کرد .
https://www.youtube.com/watch?v=yb2w_KRUxA4

هرچند اکیدأ باور دارم که اساس نقد و استخراج موازین از آثار موجود باید در راستای نشانه گرفتن
ریشه ها بکار گماشته شود منتقد باید ریشه ها را با لهجه لطیف و بصورت مهربانانه نشان دهد  ،بالیدن
نهال را نشان دهد و تبدیل شدن نهال به درخت  ،اگر هیچ کاری از دست اش ساخته نبود و به قول
براهنی کرمی بردرخت افتاد و درخت را ازدروپوساند و تباهی در درخت ریشه دواند منتقد باید با
عرضه راه حل عقالنی و قابل قبول برای همه کسانی باشد که وی آنها را مخاطب قرار میدهند .
https://www.youtube.com/watch?v=bWDfl2tShk8

آنچه را که مشاهده فرمودید جریان گفتگوی یکی از مدعیان روشنفکری که باید عصای راه ملت باشد
در خطاب با وزیران امنیتی حکومت مافیائی افغانستان بیان داشته است میباشد .شما ببینید عزیزان که
این آقای روشنفکر گل خانه ای چگونه با ژست بلند باالی در مقابل سه تن از تحقیر شده گانی که
معذوراند و مجبور ! سخن می گوید ؟ چه کسی نه میداند که اگراز این آقای روشنفکر لباس نمائنده گی
تقلبی مردم را که اساسأ تمامی شهروندانی را بصورت نرم افزاری و با پودر امتیازات مالی معتاد
ساخته اند بیرون کشید به جز قیافه تحقیر شده ای و الش تعفن زده ای خواهد ماند .؟
https://www.youtube.com/watch?v=tGwfoVweZX4

مسخره آمیز ترین بخش اعتراضی که وی و دیگر اذناب طویله در برابر مردی که نه صاحب گذرنامه
خارجی و نه هم از ترفند های شبه روشنفکری خبردارد آنجا بود که گزارش سیگار ی ا Special
 Inspector General Afghanistan Recons tractionمؤسسه تفتیش و نظارت مربوط با
سربازان خیالی را که این آقا بیش ازچند ماه انگشت شماری برکرسی وزارت دفاع نه گزراده است با
لهجه آمرانه و استنطاقی گفت  :موسسه ای مربوط با همون کشور و همان امریکای که شما را تمویل
میکند  !!!.آقای روشنفکر ادکلن زده به نحوی سخن میگویند که تو گویی وی از پول های کامأل جائز و
از جبین عرق اش ارتزاق می شود و دزدی را یافته است ووی را مورد استنطاق قرارمی دهد ... ،

