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  اولين و آخرين
 

  به پاس حرمت قلم که آفريدگارتوانا به ما سپرده است
  
  

ی وی سخن گفتند ، شاه برآن آورده اند که در روزگارانی دور شخصی را نزد شاهی آوردند و از تردستی و مهارت ها
  . شد تا جمعی از رعيت را فرا خواند و هنرهای وی را در حضور عموم به تماشا گذارد 

همان بود که مردم به نظاره پرداختند و انگشت حيرت به دندان گزيدند ، هنر آن شخص چنين بود که توانست بيش از 
ی هم نداشته باشد ، بعد از ختم نمايش مجلس را سکوت در برود و هيچ خطا يکصد سوزن را درست دريک نقطه نشانه 

خود گرفت و شاه با قدم های آرام و شمرده به سوی جايگاهی که شخص در آن بود ، نزديک شد نفس ها درسينه حبس 
آهی از ناباوری از . سکوت مجلس را صدای يک سيلی در هم شکست . شد که بدانند تحفه و تفقد شاه چی خواهد بود 

شاه بعد از اين حرکت مجلس را ترک کرد و همه را  در فضای ترس و حيرت وا . ه ای همه حاضرين برخواست سين
  . گذاشت

من در تردستی اين بنده خدا هيچ حرف و ايراد : شاه در پاسخ گفت . مقربين شاه ،  معنی اين کار را از وی جويا شدند 
  . ستعدادش را در چی راه مضحکی به کار گرفته است ندارم و اما خشم من ناشی از آن است که اين مرد ا

منظور از ذکر اين مثال پرداختن به نقد که نه تشويش های آقای بسيار بسيار فعال و هميشه حاضر در صحنه به اسم 
محمود منجم زاده است که مثل حسن غم کش زندگی را برخود بی نهايت سخت گرفته و استعدادش را که همانا جنب و 

  .  بديلش ميباشد در پرداختن به مسايل نه آنچنانی معطوف ساخته است جوش بی
از ديرگاهی ميخواستم الاقل پاسخی برای يکی از نوشته های ايشان بنويسم ولی مشوره های ديگران که اين مسايل 

  . ايجاب باز شدن يک ديالوگ و يا زحمت پاسخ دادن را ندارد ،  مرا مانع شد 
که کم شنويی کرده و به  نامه ای شان که خوشبختانه درآن بعد از مدتی غلط فاحش اماليی محاجر اما اين بار ميخواهم 

  . جايش را به مهاجر داده ،  بپردازم 
 

 دقيقه اخير تشريف فرما شدند به يقين نميتوانند ادعا کنند که چند نفر برای اتحاف ادعيه 15جناب منجم زاده که خود در 
نه بلکه به !!! ه رمل و اضطرالب و علم نجوم را به کمک گيرند ، ثانيآ عدم عالقه مندی ازمگر اينک. حضوريافتند 

شخص سفير و سفارت و درنهايت دولت نميتواند به مرحوم داود خان انتقال بيابد و کسانی که ميخواستند اين عدم عالقه 
  چنانچه حضور شخص منجم زاده  رد اين .را به نمايش گذارند ، فرصت های فراوانی در پيش داشتند و خواهند داشت

مطلب را بيان ميکند که با وجود عدم عالقه به سفير و سفارت  دين شايد ملی و يا دينی خود را که جبران ندانم کاری 
  . های ديگران است ، انجام داد

د و اما کانال آزاد برلين اطالع رسانی از طريق ويب سايت و مسجد افغانهای برلين شايد گزينه نه چندان خوبی بوده باش
سفارت افغانستان در برلين هيچ انتظاری از . با درهم و برهمی برنامه های اشخاص مختلف نيز بيننده ای چندانی ندارد 

 خواهند آورد ، نداشت و با اظهار سپاس از تمام افغانانی که در همان هجوماين که در روز موعود افغانها به سفارت 
ف فرما شده بودند ،  باقی تصميم گيری را منوط به خودشان ميداند و يقينا کاربرد کلمه هجوم در روز به سفارت تشري

آگاهان سياسی به قول آقای منجم زاده درست . مراسم عزاداری يکتن از شخصيت های تاريخ افغانستان بار مثبت ندارد 
يد بهترباشد، بگوييم اين کاريست که سال ها قبل فرموده اند که اين يک تصميم سياسی است ولی در عجوالنه بودن آن شا

بايد انجام ميشد و در ارج گذاری به کوشش های آن مرحوم به پيشرفت و ترقی افغانستان زودتر دست بکار ميشدند ،  
  . چه  بسا آموختن از تاريخ نيز در آگاهی سياسی کمک ميرساند 

 
مه محمود طرزی ، محمد ولی خان دروازی ، عبدالرحمن پژواک و يادبود های تجليل از شخصيت های چون عال

فرهنگی از ابوعبداهللا رودکی ، رحمان بابا و بسياری ازنام های ديگر که از طرف دولت افغانستان و مسير وزارت های 
ی است که  هيچ موردی خارجه و اطالعات و فرهنگ به راه انداخته شده است ، رسوايی که نه بلکه جزء از بايد هاي

  . برای خرده گيری ندارد 
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شايد نتوان با عبارت تصميم سياسی به بيان آن پرداخت بلکه قرين به واقعيت خواهد بود که بگوييم تصاميم معقول 
  . سياسی ، چه اين چند دهه اخير نشانه های فراوانی از انهدام ، ويرانگری  و تاراج دارد

  .  بود ،  نيز از ناگزيری هاست 1357 ثور سال 10 و يا 9ه بايد تنگدستی زمان که تاريخ فاتح
 

سفارت يا با تصحيح اين کلمه اجراات که اميدواريم در نوشته های بعدی شان از اين اشتباه نيز بپرهيزند  !!! اجراعات
  .  راه ندهند بنا به هدايت مرکز و در تفاهم با مرکز مطابق اصول مقرر انجام مييابد و ايشان تشويشی به خود

معرفی مسول فرهنگی نيز از جمله درخواست های هميشگی سفارت افغانستان بوده است که تصميم گيری در مورد آن 
از صالحيت های وزارت اطالعات و فرهنگ ميباشد و قرار گفته ايشان اين يک تصميم سياسی بود نه فرهنگی چه با 

ارجح ترآن خواهد بود ، . ين مطلب ،  وضاحت بيشتر خواهد يافت مراجعه به تاريخ و سياست های خرد وکالن کنه ا
آقای منجم زاده که دلبسته گی مفرط شان به عبارت مسول فرهنگی برای همه هويداست ، سرنخ و زمينه برآورده شدن 

  . اين آرزوی نيک را درنهاد وزارت اطالعات و فرهنگ جستجو نمايند ، شايد کارگر افتد 
يکی به هدف بخورد ورنه  دو سه بار مالقات با شخص سفير و اعضای سفارت در عرض کمتر و از هزاران تير 

ازمدت پنج ماه و اختصاص دادن زمان بی شمار برای شنيدن درد دل های تمام نشدنی ايشان ردی است به اينکه فرصت 
  . صحبت و ارايه  نظر برايشان داده نشده است 

   
آقای منجم .( ديگر است !!! ته بررسی و تحقيق موارد انتقادی به شيوه ممالک های شايان ذکر است منظور از اين  نوش

، هيچ گونه تبصره بعدی و پاسخ و ديالوگ را درپی نخواهد داشت ، ) زاده بين خودمان هستيم ممالک خودش جمع است
  !!!بلکه صرفا پرداختن به تنها يک مورد ،  به شيوه سايرممالک هاست 

 
 ايشان که به وزارت خارجه راه نيافته اند ، اين بار وعده است که پيوست يک مکتوب، برای اولين بار نوشته های جناب

  . به بخش مربوطه فرستاده خواهد شد تا شايد اندکی از دق دل کاسته شود 
 

ی  با عرض پوزش از بزرگانی که مرا از بيهوده بودن اين مورد که گشودن باب ديالوگ ،  جز ضياع وقت ، چيز
بيشتری درپی نخواهد داشت و بهترين گزينه خاموشی را اختيار کردن است به عنوان اولين وآخرين بسنده کرده واز 

  .  تبصره های بعدی حذر ميکنم
به آرزوی سالمتی ، کامگاری و موفقيت شما و به اميد فضای مملو از اعتماد و دوستی برای افغانستان و تمام افغانها که 

  .ت نياز اساسی ماس
 


