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 این تو بودی، این تو نبودی!

 

گر اما ا مبارک کسی ننشیند، میخواستم عرض کوچکی داشته باشماگر از نوشته ام گرد و غبار مالل بر خاطر 

نظر ش صرفاین نوشته ام باعث رنجش خاطر دوستان گردد، پیش از اینکه این رنجش پدید آید لطفاً از خواندن

کطرف یه از نمایند. زیرا آرزو ندارم با خواندن آن بر افروخته شوند و جواب دندان شکنی برایم بنویسند. چ

ت و گر فرصسالم از قبل برایم نمانده که خدا نخواسته با جواب های شما شکستانده شود و از جانب دیدندان 

 وقت کارکنان این پورتال مهم را با نشر جواب بده و جواب بگیرها ضایع کنیم:

روع ش« ان!بود بودک»در کلکینچهٔ تبصره ها که آنهم بخشی از پیکر پورتال بحساب می رود، یک نوع مسابقهٔ 

سابقه مر به شده و یک تعداد از همکاران قلمی با نوشتن و برجسته ساختن گوشه هایی از رهبران چند دههٔ اخی

ن فهمم دوستاکه ب آغازیده اند. من هرچه فکر کردم نتوانستم که به مفیدیت این گونه نوشته ها پی ببرم قادر نشدم

جام یک انی خوب بوده و برای میهن و مردمش کارهای نچه را می خواهند ثابت نمایند. اگر رهبری و یا زعیم

هان و پن داده مانند آفتاب که با دو انگشت پنهان نمی شود، شاهکاری های رهبران هم از قضاوت ها پوشیده

یف اقص به تعرشای نمانده نمی تواند و نیازی به این ندارد که چند سال بعد بدون مقدمه و ذکر نام و با امال و ان

وفی نشسته بر متآن پرداخته شود. این بیشتر به بازماندگان خدابیامرزی شباهت پیدا می کند که باالی ق و تمجید

به  دی...اند و با گریه و فریاد از خوبی هایش یاد می کنند که چه یک آدمی بودی و چه کارهایی که می کر

ی وجب من و به حق رسیدگان را منظر من عوض فایده و ثواب، با این کار بیشتر نا قراری ارواح آن بزرگا

 گردند.

 وستاندبه نظر من یکی از نقایص بزرگ اکثریت ما افغانها همینست که بیشتر متوجه گذشتگان و به اطالع 

دهای  ناکر ورسیده های خود هستیم که چه کرده اند و چه نکرده اند. و کوشش می کنیم با تفاله کردِن کردها 

 م. اگررا خوش نگه داریم و از جانب دیگر حریف ها را طعنه و کنایه بزنیآنها، از یک طرف دل های خود 

 بجای این کار که ای فالنی خان:

 این تو بودی که چنان کردی.

 این تو بودی که چنان نکردی

 این توبودی که اینطور گفتی

ار و تهمت ها را این تو بودی که اینطور نگفتی!...... و به اینترتیب یک تعداد راست ها و دروغ های شاخد

پشت سر شخص که هیچ صدایی را نمی شنود و هیچ یکی از این مقاالت را خوانده هم نمی تواند، قطار کرده 
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می رویم. اگر این سلسله شروع شود در تأریخ پرافتخار ما و به ویژه در همین چند سالک اخیر به قدری پادشاه 

که اگر سر از فردا به این تو بودی ها شروع کنیم، و و رئیس جمهور و لومړی وزیر  و امیر آمده و رفته 

جنایت و خیانت و صداقت و شجاعت و طراوت و مناعت و قساوت و طهارت و عبادت و قیادت و تسبیح و 

تالوت و قضاوت و... هر کدام را بنویسیم، گپ ما به قرن بیست و دو سر می کشد و اوالده های انجنیر قیس 

 وشت:کبیر در پورتال خواهند ن

 پدر این تو بودی که این قصهٔ خر مگسک را اجازهٔ نشر داده بودی!! 

 د که دوهای بی فایده که بیشتر به یکنوع جنگ زرگری شباهت دارد، و فکر می شو« تو بودی»اگر بجای این 

ی های تبدبخ حریف سیاسی همدیگر را با زبان شفر و بطور غیر مستقیم با ایما واشاره طعنه کاری می کنند، به

 سرحد ملت مظلوم ما فکر شود، به مشکالت بی حد وحصر امروزی که گریبانگیر آنها گردیده و میهن را تا

ون ی بیرنابودی  پیش برده توجه شود، نقایص و کمبودی های دولتمردان برمال و آشکار ساخته شود، راه ها

خور بنهاد های سازنده و به درد رفت از این مصیبتی که کشور را غرق در خون ساخته، جستجو گردد، پیش

 ارائه شود و.... شاید دردی از دردهای بی حساب میهن چاره شود.

 اما در عوض خواهیم دید که نوشتن در مورد این قلم شروع شود که: 

 این تو بودی که طعنه های بیجا دادی.

 این تو بودی که امال و انشای ما را غلط گفتی.

 ن آب ریختی.این تو بودی که در آسیاب دشم

 نوشته ات به یک توت خشک نمی ارزد!! همین و این تو هستی که  

 )پایان(
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