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   اخ�قی و اجتماعی و دينی  ارزش ھایچرا 

 ؟ند تفسير ميشو تعبير ووارونهما 

 
  

 (رھروان جمعيت اس�می  ھمان روزگاری که  يک عده از از

خود را در  )وغيره  بدين، احمدشاه مسعود،مولوی خالصگلربانی،

  درعھد حکومت ذوالفقار علی بوتو،خدمت استخبارات نظامی پاکستان

 وحميدگل  والی صوبۀ سرحد،قرار دادند،و در زير نظر نصير8 بابر

نام ب  خودتخريب وطنه کمر ب سازمان جاسوسی پاکستان رئيس

خود را به وطن ووطنداران منی با دشبار امتحان  بار  وبستند »جھاد«

اخ�قی  پاکستان ثابت ساختند، ديگر پايه ھای ارزش ھای ملی و

استق�ل طلبی وآزادگی  و وطندوستی  که استوار برماواجتماعی مردم 

رنگ وبوی  بيگانه بود، غ�می  قبول نکردن و ومردانگیافغانيتو

 از معنا بسياری ازاين ارزشھا،بتدريج اخ�ق پاکستانی گرفت و

  .ومحتوای خود خالی شدند

 ١١از پس امريکا که ھای تنظيم ھای جھادی، صدماتی يوويرانگر برافغانستان تجاوزی شورویبدنبال 

 .ما را برھم زدوسياسی بسياری از معادLت اخ�قی واجتماعی وفرھنگی  برکشورما وارد کرد،  ٢٠٠١ سپتمبر 

در پيشاپيش آنھا شورای نظار قرار داشت،و را که ائت�ف شمال گروه ان  ، ھماز کشورامريکا با راندن گروه طالبان 

آنھا پس از . افغانستان تحميل کردجنگ زده مردم سرنوشت ، دوباره برمت خود گرفته بودبحيث لشکر پياده در خد

ه در تعميم تسلط برسرنوشت مردم خون ومال مردم مسلمان وفقير کشور را برای خود از شيرمادر ھم ح�ل تر دانست

وغارت وچپاول وتجاوز به حقوق ديگران و قاچاق مواد مخدر واسلحه و برھم زدن نظم وامنيت » فساد«و » شر«

عمومی، از طريق اختطاف زنان ودختران وکودکان وتاجران وصرافان ومسافران وخارجيان و باجگيری از آنھا 

،دولت افغانستان برھبری  خوداز اھليت ولياقتواشغال کرسی ھای پر درامد دولتی واضافه خواھی ھای بيرون 

  .حامدکرزی را بيچاره وفلج کردند

 اعمال خشونت و کشتار مردم وتاراج وچپاول مال وداشته با بخصوص شورای نظار،ائت�ف شمالگروه ھای 

نی ،  اخت�فات قومی، زبادرکنار دامن زدن به ھای شخصی ودولتی ودست درازی به ناموس مردم درماندۀ شھری،

بيشتر در چپاول و تاراج ثروتھای ملی،    وطن را تخريب کرده بود و از ھمه ی که بيشتربرای کس ،مذھبی و سمتی

 پيشقدم تر )جنگ ارواح از ستيوکول،مديرسيا:رک(آدم کشی وجنگ ھای قومی وحتی جاسوسی به کشورھای بيگانه

ودفاتر وجاده ھا وميدانھای ھوائی بخشيد ) ملت(خليفه او ھم از جيب  ند وگرفترا از کرزی » قھرمان ملی«، لقب بود

  . مشبوع گرديدک�ن قھرمان شورای نظاربا عکس ھای دولتی 
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، اينست که برخی از ارزش ھای اجتماعی واخ�قی استآگاه کشور تعجب آور ھر ھموطن چيزی که برای 

ک�م به . ميشوند  تفسيرنه تعبير وغلط وارومست از بادۀ قدرت و دالر،جھادی جامعه ما ازسوی گروه ھای ودينی 

 ومقوLتی که بار مثبت اخ�قی وتربيتی دارند، اکنون از معنا ومفھوم اصلی خود حسناتبسياری از صفات و ديگر،

 افغانيت، وطن پرستی، صداقت ، راستگوئی، پاک :ًمث� مقوLتی چون .ميگردندوتفسيربر عکس تعبير  خالی شده و

س خود و احترام گذاشتن به ناموباغيرت بودن،حرام نخوردن، دزدی نکردن، سخاوت کردن،نفسی، رشوت نخوردن، 

  . نده اخود را از دست داد، بار مثبت معنای ، دستگيری از مظلومان و بينوايان وامثال اينھاديگران 

انزده در پکه ملت را  یرانجنگ ساLوصاحبان قدرت ميان  دراجتماعی بدبختانه نيک صفات وارزشھا اين 

 قرن گذشته نيز مدت چھارسال بر فرق مردم ميخ ميکوبيدند وسينه می ٩٠ودر دھه ،گروگان گرفته اندسال اخير به 

که آنھای ين مفھوم که نزد  زورمندان تنظيم ھای جھادی بخصوص ه اب.  تعبير ميشوندی بطور معکوسبريدند،

ج مال اتار ،آدم کشی، دزدی، جنگ: از قبيل مطلوبناوکلمات زشت  صفات ،نداشخصی مسلح مليشه ھای صاحب 

، غصب ملکيت ھای شخصی باج گيری، غارت ثروتھای ملی  برایآدمھا، اختطاف رانتجاوز به ناموس ديگ، مردم

رشوت  ک�ه برداری و توطئه چينی،، دروغ گوئی ،)بچه بازی( در محافل مردانهنوجوانان  رقصاندن ،ودولتی

ت اس�می محکوم يعوخ�ف شروغير اخ�قی وخ�ف قانون قبيح ل اعمامعنای به ،وازاين گونه اعمال زشتخواری، 

   . شمرده ميشودیقھرمانجزئی از شجاعت ودLوری و  از سوی آنھا،لاعماين ادادن  انجام بلکه ،دننميگرد

فيان چنين ادعاھای غير اخ�قی وغير انسانی ومخالف نظم وامنيت عمومی قبل از ھمه دامنگير فرزندان واطرا

خود آن زورگويانی ميگردد که در ترويج اين روش زندگی سھم دارند، زيرا انسان محصول شرايط اجتماعی 

 به تقليد ازکارھای نادرست و. لطبع از رفتار وکردار بزرگان خود تاثير ميپذيردوفرھنگی محيط زيست خود است وبا

معه  پيامدی نخواھد داشت و دير يا زود، بايد ميزند که جز ايجاد انارشی وھرج  ومرج در جادست بزرگان خود 

  .قانون وعدالت جانشين چنين بی بند وباريھا واخ�ق واطواری شود که سبب برھم زدن نظم جامعه ميگردد

 اينجا خاص الخاص پس از آمدن امريکا؛ Lيه ھايی از مردم منحط شده و «:بقول خواھرما الھه افتخار

در منبر و مسجد سخن از خدا . ھای جو و گندم و کلدار و پوند و دالر اندازه ميکنند ب انسانيت و عشق و محبت را به

وطنفروشی و غدر و . و پيامبر ميگويند و در بيرون در گناه و فسق و فساد و جنايت از يگديگر پيشی ميگيرند

ايی جديد و سابقه خيانت و جاسوسی به دشمن وطن، باLترين مقام و منزلت است و ھمه صفات جميله کتابی و رو

 )elahaeftekhar.html/siasi٢/http://www.ariaye.com/dari١٣ (»!شرم و ننگ

وکيل درولسی جرگه است،که از لحاظ فھم ودانش ومنطق فرق ) داود کلکانی(تنظيمی قوماندانان از يکی 

 بحيث وکيل درمجددش انتخاب مردم کلکان غرض با حبيب 8 کلکانی ندارد، او برای امتيازگيری از دولت وچندانی 

ًعلنا حمايت خود را و بلند کرده تلابيرق جھ  درھفته ھای اخير و نھادی بنام حبيب 8 کلکانی ايجاد کرده،دورۀ ديگر

 برای خاک سپاری رسمی اميرحبيب 8  وا تجاوز به ناموس ديگران اع�ن کرده است؟تاراج واز جھالت ودزدی و

  !يا للعجب.  اخطار داده استبه دولت يا تپۀ ديگری  درتپۀ مرنجان

 ومسدود کردن تباھیو یگرراني و،ی ناموسی ب،آدمکشی دزدی، که بجز حبيب 8امير ازتوصيف درداودکلکانی، 

شمرده ) ھادم دين رسول 8(و در حقيقت  شتندا یدست آورد ديگربروی اوLد اين وطن، علم ومعرفت دروازه ھای 

  .است شنيده در دورۀ جھاد ويرانی وطن از زبان ربانی و گلبدين و سيافند که نشخوارميکھمان حرفھای راميشود، 

گويد تا ذھنيت عوام ميقوم تاجيک  پادشاھی ازو » خادم دين رسول 8«و»  کبيرداھجم«  راحبيب 8 او

 رژيم امانی يک رژيم غير ،ميگويد کهپر رويی با کلکانی داود.  نه کارکردھای اومتوجه سازدوی مليت  را به الناس
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 درنطق ھای خودو برزبان حبيب 8 جاری ميشد ربھا شم درست ھمان سخنانی که از سوی انگليس، اس�می بود

 تا بستم جھاد  كمر 8 رسول دين خدمت برای و ديده را سابقه حكومت ریLتيگ و بيدينی و كفر اوضاع مه" :ميگفت

 صرف مدارس و تعمير به را المال بيت پول هم منبعد  "نمود اضافه و" مبت نجات دينی بی و كفر از ھا را بيادر شما

 بروين. كنن عبادت هك مميت ھا م� به و بخورن پلو و قند و چای كه مميت خود عسكر به را ھمه بلكه كرد  نخواھم

  بحران ونجات، نوشته محی ("!بگذرانين خوش تانه ترنگ و كنين، بازی بودنه  و مرغبازی كنين، تير هخود ساعت ھميشه

    )٨٧ صفحه ،الدين انيس

ی فرزندان کشور به دين مکاتب  برو  ھایدروازهبا بستن حبيب 8 کلکانی ، کلکانوکيل صاحبآيا بعقيدۀ 

معلومدار ظلم کرده است، زيرا که او دروازه ھای علم را بروی مردم بست وبرضد  ؟ يا ظلماسته خدمت کرداس�م 

  . عمل کرده است» بی علم  نتوان خدا را شناخت «: که معروفهقولماين 

پيشوای بی دينان که به دسيسه   ساLر دزدان و«:شھادت ميدھدبرحبيب 8 کلکانی چنين کاتب فيض محمد 

   )٢٩٦فيض محمدکاتب،تذکراLنق�ب ، ص (  ». رسول 8 نھاده ودر حقيقت ونفس اLمر ھادم آن بودلقب خادم دين

اغلب روشنفکران تاجيک که اھل قلم اند .انتقاد از حبيب 8 کلکانی به ھيچوجه به معنای تاجک ستيزی نيست

 کلکانی اند،می بايد  يک بار از روی کسانی که طرفدار حبيب 8. مدافع امان 8 خان ومنتقد حبيب 8 ميباشند

وجدان نطق حبيب 8 کلکانی را با نطق ھای امان 8 خان مقايسه کنند وخود قضاوت نمايند که ميان آندو پادشاه از 

  چقدر تفاوت موجود است ؟پسندی  ترقی واس�م خواھی لحاظ فھم ودانش و

 : بنويسم کهی ک.منيري ششاعرواھم از قول  ميخشوندي سقو ناراحت مۀ بچحي که از تقبیبه آنان

 ستيدني از ما کشی صادقانه اريتصو          دست رهي نقاش چۀ ھـمچـو پنجخيتار

  ستيدني ھرچه کرد ھـمانا دھــرآنکه           ستيدني ھرچه گفت ھمانا شنھــرآنکه
ن اتھام بزرگ وفريبی که از دست  مردم مسلمان افغانستان به دينداری امان 8 خان شک ندارند و بخاطر اي

روحانيون وابسته به استعمار انگليس خورده اند، امروز ازآن شاه ترقی خواه وتجددگرای با حسرت ياد ميکنند وياد 

داودکلکانی می بايد از خدا بترسد و از مردم افغانستان بشرمد وچنين دروغھای شاخدار را  . او را گرامی ميدارند

از دولت و يا برای کسب يک دورۀ ديگر وکالت ، به آن رژيم مردم ساLر و وشاه بی نظير درتاريخ برای امتياز طلبی 

اوس ھم له بده مرغه افغانستان په ھغه اور کې سوځي چې د امير  «: مينويسداحسان هللا آرينزیآقای  .کشور نزند

او پرمختګ دښمنان، د قوی او مذھبي ګټو اوس ھم توره ارتجاع، د مدنيت . خان ارمانونه پکې ايري شول  امان هللا

سوداګرو، د پرديو استخباراتو اجنټان،غله او لوټمار د ملی ګټو په ضد وVړ دي او اماني ارمانونه په اوبو Vھو کوي 
  ) سالروز استرداد افغانستان٩٧ افغان جرمن آن.ين ،مقاله تجليل از (».

رای بھم انداختن ملت غيور افغان در کار بزرگنمائی حبيب هللا  بدر انديشه ام که نکند انگليس کينه توز،من از

وھمانگونه  کنده  مسخر٢١ل ودرايت مردم ما را در قرن عقتوسط يک کلکانی ديگر،دخيل باشد وميخواھد يک بارديگر

ود  سال قبل توسط  خود آن غول بی شاخ ودم، رژيم مترقی و اص.ح طلب مشروطه خواھی را درافغانستان ناب٨٦که 

 ماه ٩ وآزادی خواھی ما را در زير پای يک مشت دزد واوباش وجانی برای مدت  طلبیاز استق.ل کرد و مردم سرشار

  جاھل، جوانان ما را رو در  اکنون قصد دارد تا  برسر استخوانھای پوسيدۀ  آن امير بيسواد و به کاسۀ سرشان  آب داد،

  !!ر را بريزانند؟؟روی ھم قرار بدھد تا خدای نخواسته خون ھمديگ

 پايان


