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ولید پوپل

تولد دوباره
زمان آن است که ما افغان های دلیر دوباره مانند اطفال نوازاد با دل های پاک یک بار دیگر تولد شویم تا ذهنیت ها
فرسوده که مملو از کدورت ها منفی به ما تحمیل شده محو گردد.
تمام افکار پوچ و معلومات دروغ بی بنیاد که بدون مدرک و اسناد به افغان ها سپرده شده است باید به دریا فراموشی
انداخته شود تا رنج شکوه شکایت ها در عمق بحر ها بزرگ که صاحب آن بحراعظم ها خداوند ج است رفته آنجا
غرق گردد
اگر همین طور تبلیغ منفی بافی ادامه یابد نتیجه جنگ و بی اتفاقی همه ملت افغانستان را به خاکستر مبدل خواهد
کرد ،این تخم نفاق که کاشته شده است شگوفه این تهمت ها حاصل تباهی تمام ملت خواهد بود  ،امروز ذهنیت
ها طوری اماده شده است هنگامیکه هم تبار و یا هم زبان یک فرد دهن خود را به خاطر یک تبصره سیاسی ویا
اخبار جدید باز کند قبل از آنکه تحقیق وتفکر گردد به سرعت مورد قبول قرار می گیرد.
زمان آن فرا رسیده که همه مفکوره ها دوباره بازنگری و بررسی شوند تا در آینده از مغز سالم نمایندگی گردد.
تحلیل های سیاسی که در کشور های پیشرفته و آباد زیست دارند نخست به محور اخالقی می چرخد بعداً منافع
سیاسی خود را مد نظر گرفته بحث و تبصره می نمایند یعنی حتا به مخالفین خود حرف ناسزا دروغ را الزم نمی
پندارند.
گفتار و تحلیل جفنگونه انسان را از اصل انسانیت و حقیقت دور ساخته وجدان را تحت فکر های منفی در زندان
خود بینی قرار می دهد.
مثالً خبر مرگ یما سیاوش همه را سخت پریشان ساخت چون جوان قشنگ و ژورنالست فعال بود اینکه حادثه اخیر
جان وی را چرا گرفت تبصره ها مختلف در میدیا دیده می شود با تاسف تمام گروپ های تفنگ دار یکی به گردن
همدیگر می اندازند.
حقیقت موضوع هیچ معلوم نیست همه می دانند که مرحوم یما ازجمله ژورنالیست های بود که به طرف داری دولت
در بحث گفتگو قرارمی گرفت
ولی سوال اینجا است که مانند یما سیاوش صد ها سخن گو و یا ژورنالست دیگر است که به طرف دارای دولت بوده
و به نفع حکومت تبصره دارند و هیچگاه خود را زحمت نداده به والیاتی که تحت سلطهٔ طالبان آنجا رفته با از مردم
غریب غیر مسلح راپور تهیه نماید ولی چرا باید یما سیاوش قربانی گردد؟ موضوع قتل وی باید مورد پرسش تحقیق
قرار گیرد تا دلیل قتل وی را واضع سازند.
تبصره های بی بنیاد بدون اسناد هنوز هم ادامه دارد ولی دلیل قتل وی به سرعت خاموش شد.
یما سیاوش اخیرا ً در د افغانستان بانک اجرای وظیفه می کرد.
خودش در تبصره ها و مصاحبه ها از همه می پرسید پول ها که از بانک ها دولتی افغانستان به منظور معاش و
مصرف قوای مسلح اردو پولیس امنیت دولتی و (بادی گارد ها ) مردمان برجسته تادیه می گردد چی نوع توضیح
می شود و چرا همیشه توسط نماینده ها ،زورمندان در پوشش خاص از بانک بیرون می گردد چرا پول معاش
کسانیکه علیه طالبان می جنگند به وقت و زمان نمی رسد و مناطق خود را از دست می دهند و یا چرا عساکر خیالی
داریم خالصه به منظور همین نوع مفکوره ها بالخره یما سیاوش به همکاری همفکران خود تصمیم گرفت در بانک
کار پیدا کند خواست موضوع سرقت و مفقودی پول قوای مسلح را تحت مطالعه قرار دهد تا جواب این سوال عمده
عایداتی را برای خود و برای دوستان هم اندیشه خود انتقال بدهد باوجودیکه خبر بادی گاردان اضافی مردمان دولتی
تقریبا ً مردمی شده بود ولی با تاسف دیر نگذشت که یما سیاوش قربانی گردید و علت هیچ معلوم نیست این سوال
خیلی پیچیده وپوشیده مانده است.
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در افغانستان نه تنها گروپ های مسلح سیاسی مسلح وجود دارد ،بلکه گروپ های خطرناک مافیائی نیز موجود است
همه مردم تحت پوشش مفکوره های سیاسی هم تباری و هم زبانی خود قرار دارند ،اصالً نمی دانند که بعضی وقت
ها نزدیک گرگ های درنده نشسته اند امثال این نوع جنایات در کشور ما خیلی زیاد است.
وقت آن است تا مردم افغانستان از خواب بیدار شده در فکر کشور سازی شوند تا از جنگ خشونت تفنگ مرمی آتش
دست بکشند.
اگر انسان ها اندیشه مفکوره عقل خود را در اختیار خود نداشته باشد یعنی به هر نوع تبصره دروغ جفنگ غیر
اخالقی باور نمایند بالخره از آدم گری بیرون گردیده به گودال بدبختی افتاده آن وقت بیرون کشیدن آن ملت خیلی
مشکل خواهد بود.
حضرت بیدل چقدر زیبا گفته است:

هیچ شکلی بی هیــوال قـــابل صــورت نشد
آدمی هم پیش از آن که آدم شود بوزینه بود
حضرت بیدل اشاره به بوزینه نموده چون از جمله حیوانات بی باک آزاد گونه و خیلی شهوت ران است.
بنا براین انسان استعداد رجوع به اصل خود را همیشه دارد با وجودیکه اگر گناه هم کرده باشد چون دروازه توبه
برای مومن باز است می تواند خود را دوباره آدم بسازد ورنه مانند شادی برای همیش عمل می نماید گویا اگر
در چنگال غرایز حیوانی اسیر شد از منطق غرایز انسانی خیلی فاصله می گیرد باز آن وقت غرق حرکات حیوانی
شده از شهوت رانی گرفته الی حسادت  ،دزدی غارت غرور ،خیانت دروغ به خود خانواده قوم کشور خواهد می
نماید آن وقت انسان تبدیل به هیوال می گردد.
ناگفته نماند شهوت تنها به عمل جنسی مربوط نمی گردد شهوت به پول زیاد شهوت به مال شهوت جایدات شهوت به
مقام شهرت همه در صورت که از اندازه زیاد شود شامل شهوت می گردد فرق ادم با حیوان درنده در شعور و
منطق است.
هر نوع تصمیم و سخن کار انسان سالم و آزاد درک و عاطفه ها انسانی را دارد یعنی عشق و محبت را می داند و
فرق بین رنج و خوشبختی را در زندگی آینده می تواند درک کند یعنی تصمیم زندگی انسان به دست خود انسان است
تنها باالی حیوان می توان شکل خاص زندگی را توسط دیگر آدم ها تحمیل کرد حتا اگر پدر و مادرش هم باشد اشتباه
است اختیار آدم ها در هنگام بلوغ و عقل به دست خود انسان است در صورت که به آدم بودن خود قناعت داشته
باشد یعنی آدم مانند بوزینه نیست که اختیار وجود ومفکوره وی به دست کسانی باشد که از وی استفاده مقام منزلت
عایداتی ویا تفریحی سیاسی و بالخره چوچه کشی نماید ،هیچ قوانین برتر از انسانیت و آدم بودن نیست.
هر جسم مرکب از دو جزء است یعنی:
همین وجود فزیکی که دارای صورت جسمیه است و دوم قوت اندیشه عقلی که انسان را اداره می کند مرکز
انرژی آن روح انسان ها می باشد که مانند آب در جریان است طوریکه در داخل گیاهان و درختان به چشم دیده
نمی شود همینطور روح هم به انسان انرژی می بخشد روح خود را باید پاک آسوده نظیف نگاه داریم.
قوه صورت جسمیه را حضرت بیدل هیوال خطاب نموده است که با حواس ظاهری و فزیکی اشاره شده و تنها
عقل به وجود ان شهادت مي دهد که انسان است یعنی تفکر آدمی را دارد ورنه جانوران هم مانند انسان ها زحمتکش
و با نظافت هستند از صبح تا شام سرگردان غذا پیدا کردن برای خود و فرزندان خود هستند همچنان ساختن آشیانه
را نیز خوب می دانند.
هرچه خوبی داریم از اوصاف الهی در وجود ماست ولی خشم ،خشونت ،حرص بی تفاوتی بی اختیاری انسان را به
سوی جهان بوزینگان می کشاند.
خداوند زیبا است زیبایی را دوست دارد باید زیبا و با محبت زندگی نمود هر کس خودش را خوب می شناسد که
چقدر جفنگو ویا تهمت گر متعصب است پاک نمودن اندیشه های منفی توسط خود فرد باید صورت گیرد.
آدم ها هر روز از خواب بیدار شده روز جدید را آغاز می کنند الزم است خود را ایز تغیر دهند تصمیم گیرند تا
افکار خود را از کدورت بدبختی دور نگاه دارند تا راحت زندگی نماید یگانه دریچه خوشبختی فقط دوباره تولد نمودن
اندیشه و افکار مثبت و خوب است
پایان
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