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  م٢٠٠٧، جون                حشمت اهللا آروين: نويسنده 
  

   به آب ميدهد هشيطان گل
  فلسفه ای شيطان گل را به آب ميدهد

 
 م  شيطان عليه آد از آن ببعد،  شد ورانده نفرين  »ج «  از امر خداوندهمه ميدانند که ابليس به اثر نافرمانی واطاعت

 مرتکب ، فريبکاریگنو بی بی حوا را با چال و نير» ع«م  تا اينکه آداوالدش در خصومت ودشمنی برخاست
  آغاز ازهمينجاوزندگی انسان ها در روی زمين  از بهشت بيرون کرد اشتباهاتی نمود وخداوند آدم و بی بی حوا را

ش شر اوالد آدم را نميگذارد از پيش خود عهد کرد که شيطان را نفرين گرد،  شيطان د خداون بخاطر آدم   چون ،شد
 وکوشش ميکند تا اوالد آدم را  ،  اوالد آدم قيام واقدام نمودگمراه ایبعد از آن برای خرابکاری و ، ت وآسوده بماندنجا

  در تعقيب اوالد آدم افتيد،  بکشاند  نيست  انسانشايستهکه   ،  به هزارها اعمال جنايت کارانه فاق ن و وبه  نزاگمراه 
مان وراست  اما کسانيکه در اي گيرد میابه بيراهه بکشاند جلو هرکی ر راست ومستقيم ه  چطور از رااتا بتواند آنهار

آنهارا به بيراهه ببرد،   نميتواند شيطان  ومال شيطنت را هميشه نفرين ميکنند اعستند قوی ا کاری واعتقاد به خداوند
  شيطان  ؟  تهذيب کردداء ا به اوبه رسم احترام نمايان ساخت يک شخصی جلو چشمی  خود رایروز ،شيطان

 هرروز وقت ونا وقت به سراغ آن  شيطانخالصه  اما نه گفت که کی است معرفی نمود بحيث يک دوستخودش را
نيرنگ  ال وبنا به چ روابطش در هرروز   اما آن شخص از شناخت شيطان چيزی نميدانست ومی آمد شخص  ميرفت

د وی را زياد کمک ميکرد ت های  دنيايی که منطقأ بی ايمانی بو گرمتر ميشد حتی در بعضی کار ومنفعفريبکاری 
ر گفت  سوال کرد و گفت چرا اينقدر کار وزحمت ميکشی آن مرد ساده وبی شعو شيطان از آن شخصروز ديگر

   و شيطان گفت فکر نکن زندگی تو بزودی رنگ، وبهتر از ديگران سر و سامان دهدخواهد خوبترزندگی را مي
  که به جمع مال و دارايی دنيا عالقه ای فروانی داشت رد آنقدر که تصورش رانکنی آن شخصیيای ميگ تازه ونق ر

  صاحب زندگی پرمجلل ، بزودترين وقت و کرد ،دنيا نبود که در هایجنايتآن   ازو شيطان تسليم شد  به حرف های 
 و را بشناسد و حرص دنيا شت نتوانست ام و منطق سالم ندا وضعيف البنيه چون علآدم ساده لوآن    شدیبا شکوه

  دريا بزور بدست آورد   يا خريد ویرنگني ی را بهر چال و باغ بزرگ مذکور  شخص  خالصه،چشمش را کور کرد
  زينتی واقسام رقم گل های،غيره  و ،، زردآلو آلوبالو، توت چهار مغز   از قبيلها ميوه ام رقمباشکوه  که اقس  باغآن

 تعداد   کرد که  عروسی بزرگی را برگذار، خروشان می گذشت یدريا از کنا ر آن باغ  و داشت وجودرنگا رنگ
تظاهرو رياء کارانه ، قبل از افتتاح محفل با جمالت بسيار را دعوت کرد  نزديک و دورزياد دوستان خويشاوندان
  ،محفل با شکوه خيرمقدم گفتوحضور همه ای شانرا دراين  کرد ی معرفانبه مهمان مردمخود را بحيث خدمت گار

 در اين محفل مهمانان را  حضور تاق ميزدبر  جرق وآمد بود  در رفت و باغ  هرطرفدر  شخصی مذکورخالصه
و به  ای ازباغ آرام وخا موش نشسته  دفعتأ چشمش به شيطان افتيد که درگوشه،  بگويد خيرمقدم استقبال وبا شکوه

خيالت راحت باشد قطعه   شيطان گفت ،جا چرا نشسته يین اي، و گفت خيره شد او به بطرفش رفت وچيزی فکر ميکند
 یکارهای ديگرخير شخصی ميزبان به  ، بسيار مقبول وقشنگ است را تماشا ميکند  زيبا ای گل های رنگا رنگه

مان ها در آس را در برگرفته بود که  ستاره ضای باغ چنان ف هلهله  و مملو از سرور شادیف شد محفل  کامألو مصر
 اينطرف آنطرف می باهمطفالنه دست همديگررا گرفته   های طفلکان با بازی آمده بودند بر رقص وهم در شادی

 محفل که توام با جوش تماشای  و درشادی  خانم ها و آقايون غرق، و هلهله ميکردند خنده و ساتيری  وبازیدويدن 
 را برهم زد  فضای محفل خوشی، هيا هو وداد فرياد بلند شد فرياد  ناگهان، صروف بودند که م موج ميزدخروش

  به عجله   به باال می دويدند صاحب محفل و همه مردم به  هرطرف پائين فضا ومحيط منطقه را به ماتم سرا کشانيد
  وبشمول ازدوستان چندين نفر ناگهان متوجه شد که، گاه آنطرف وگاه اينطرف  شتاب زده ميدويد،سراغ واقعه

جوش   پيش  با جمع واين محفل که تا چند دقايق آنهارا آب برد  وندرق شدغ ی خروشان در دريا  هم خودشانزديکن
ن  شيطا؟  واقعه را پرسيد  او فورأ بطرف شيطان رفت از او، تبديل شد  سرا  به ماتمهمراه بود حاال   شادی وهلهله

 ، يعنی که آب دريا دادآن دسته گل را در  وگل جورکرد گل های که در باغ موج ميزد يک دسته  ازصرف گفت هيچ 
  دردريا لخشيدند اما پای آنهابگير از دريا  تا گل را ند در لب دريا رفتند گل را ديد هاکل طف وقتيکه   ،آب داد به گله

   . شدند هم غرق آنها کردند میتالش نجات انها  برای که ديگرانندغرق شد
  

 از آن است   معنی های روز افزون در سايرنقاط افغانستانآشوب وعصيانگری،  به آب دادبا اين فلسفه که شيطان گله
و خردمنشانه اگر،  ای دنيا مبدل سازند بيک ماتم سرا و می خواهند که افغانستان را،   به آب ميدهدکه شيطان گله

مخالفين ملت مظلوم  نان وای دشم بوسيله  آتش آشوب وتضاد های سياسی دامنه ایجلو آن گرفته نشود آگاهانه
 را ممکن  افغانستان واهد کرد خ بدتر از گذشته ها  درکشور  صلح آرامش را  ترخواهد شد و ضع  گستردهافغانستان

 در بدترين شرايط زندگی دست و ملت مظلوم وآواره ای خاک نشين که و کشاندب کبار ديگر بسوی جنگهای تباه بکني
 ميانه را احتوا یسياآدامنه آن کامأل  اتفاق بيافتداگر چنين  د رفتنودی فرو خواهناب  درکام مرگ وگريبان هستند
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 جایزيرا  ،باعث تصادمات بين شرق وغرب منجرخواهد شد  نزديک را نيز مشتعل و ووسرايت آن کشور های دور
ت حکومت ورد که دايمأ دسعصبات بی مت کينه توزی و  سياست های استعماری، رای سالم ومنطقیبرخورد ها

 را کارانهب خرا اعمال و نفاق ، عقبگراافراد نا مطلوب و اشخاص و ، ميگيرد  شامل آن است دکتاتورپاکستان وايران
 تا با اين وسيله آب را خط  ندن می ز آتشها يک پارچگی افغان در خرمن وحدت وغرضانه اهداف سياسی مدرجهت 
 نان ملتنلف افغانستان که از طرف دشم درمناطق مخت  شدههی د سازمانحمالت  و تظاهرات.ماهی بگيرند سازند و
مردم   يا دفاع ازملت و ثبات و  صلح و استقرار وتحکيم در ندازی ميشود منظور خاصی که راه ا مختلف هایبه بهانه

سياسی تنش های  ،د نيست يک افغانستان مستقل آزاد و سربلند باش  ازیپشتيبان يا حمايت و  وامنيت در روند صلح و
 کشور های ايران  با را که روابط تنگاتنگ دولت و کسانی ديگری دستگاه لين خودوکه عامل اصلی آن  مسؤ

 قريب پا شان الميباشد، حکومت دکتاتور نظامی  قرار ميگيرند حمايتپشتيبانی ومورد  از آنجا ، ووپاکستان دارند
 پروسه رمشارکت جامع جهانی را د  را منهدم وان افغانست دولتنظام  ساختار و ميخواهند جو سياسی پاکستان

تان سحضور نيرو های خارجی را در افغان زيرا .آنهارا وادار به ترک افغانستان سازند  وبازسازی به رکود مواجع
همانطوريکه عليه تا زرخريدان سابق را  کوشش می ورزد حکومت نظامی پاکستان ، الف منافع شان فکر کرده اندمخ

 بودند اين بار  دندان گرفتهبا قهرمانی آنها کلک زير قشون سرخ شوروی سابق مردم وملت افغانستان را تشويق و
  برادر و برابرم ا  قو ا از همه  که افغانستان دولت نو بنياد ، بکشاند يکبار دگر افغانستانی تباهی را بسویبازهم آنها

زبون   وان جبن شرير در مقابلبا گذشت پينج سال نست يک سياست مقتدردولت داری را تا هنوز  نتوامتشکل ميباشد
برآن   دال، خاتمه دهدنگری ها  عصيا به اشوب و   و جستجوشيطنت را راه اندازی ميکنندعمال اکه ناجوانمردانه 

 قوم  بنياد قومی زبانی و بمنظور تقويه  راخودکامی   وتش نفاقآ دستگاه دولت که عمدتأ لين درو خود مسؤاست که
  نه، افغانیمقتدر مردان ، البته اگر دولت دامن ميزنند، ه گران سياسی نيز شامل آن ميباشدپرستی که دست مداخل

،  مختلفبين همه اقشار  و کنند درکصادقانهشتر از قوم پرستی ليت ميهنی را بيو قومی مسؤدولت داران مقتدر
 تا سرحد نابودی کشانيد  را تعصبات که افغانستان واز کينه توزی د بياورند بوجوی را  مساوات برادری و برابر

وميهنی همانطوريکه با اتحاد همگانی  و يقينأ بزودترين فرصت پيروزی های چشم ديد به ارمغان خواهد آمد بپرهيزند
ظ کنيم اما جای تأسف فتح بما ميراث مانده آنرا درهروقت وزمان آن حف  ویپيروز بزرگان کشور در رسالت های از

 يکدگر  نابودی يک کشور کمر را بقصد کشتن  وشما برادران  سياست های بيگانه ما و است که چرا بخاطر اهداف و
 سرد مناسبات  و به سبب همين تنش ها.  شما ميگيرد وسعادت را از ما وبسته کنيم شيطان گله به آب ميدهند وخوشی

در مورد  آقای رنگين دادفر اسپنتا که از طرف » ولسی جرگه « لس نمايندگان  بين آقای کرزی ومجگرايی های اخير
در  و ه ارجاع  وضع بجای کشيد که موضوع به ستره محکم داده شده بود ویمجلس نمايندگان رای به عدم صالحيت

وبا صالحيت  افغانستان که مرجع نهائیمورد آقای اسپنتا فيصله ای قضايی صورت بپذيرد که البته ستره محکمه 
يا تعين تقرر پست های کليدی  صالحيت عزل ودانسته س نمايندگان را مغاير قانون اساسی  عدلی است فيصله ای مجل

»  ولسی جرگه « ، مجلس نمايندگان ستره محکمهاز حکم فيصله    کرد اما بعدرا در دولت  کاررئيس جمهوروانمود
تناقص های عقيدوی  يعنی که تضاد وت رنگين دادفراسپنتا دادند صالحيرای به عدم  قبلی  بازهم با تاييد فيصله

،  دولت المان که  افغانستان مجلس نمايندگانپيش آمدهمچنان از اين نوع    ،ی به قوت خود هنور هم ادامه داردسياس
 تبادل از جانب ديگر ،سندی کردنا خر سخت اظهار ميباشد بازسازی افغانستان  در ازجمله کشورهای کمک کننده
لطافت کالم  را به سخافت   شايستگی و پارلمان افغانستان درکالی منتخب مردم  ميان وسخنان توهين واهانت آميز

  و انديش مندان راه راستين از اين تنش منشانآزاد  مدنی بيطرف وه ای و نهاد های جامعمردم آگاه  مبدل کرد ملت و
  » شرمنده ای انتخاب خويش ام –معشوقه اگر بيوفا باشد « فرمايد    شاعر مي.دننبرخورد ها اظهار تأسف ميک ها و

 مرجع و   صريحأ دردستگاه دولت ودر همه  امور مسائل وتقرر ويا عزلقانون اساسی افغانستان درمورد تعين 
ن که روی آناسازگاری وتنش ها   نگذاشته است  برای برخورد وجای   و صالحيت را معرفی داشته بامرکزيت واحد

ا در اذهان عامه موضوع ر، شايعه  ميشود بروز اختالفات روی همه مسائل دولتی وقتيکه ، اختالفات دامن زده شود
 خشونت آميز وحتی  با برخورد هایيمأا د  که وهمکاری در کليه دستگاه دولتکه چرا توافق  مبهوت ميسازد گنگ و

» چيزی گندم تر است و چيزی آسيا کند« که ميگويند   ضربالمثل است  ؟، وجود نداردمنجر ميشود با عصيانگری
برهان که کليد حل همه معضله  روی همين منطق و .يا تيز غريب از گرسنگی خواهد مرداگر کندم خشک نشود وآس

در اسرع  مشکالت ذات البين را بدون درد سر  که پرابلم و قانون  اساسی است،پروسه اجرای کاردولت داری  درها
، اول يا بعمل می آيد داليل زيادوجود دارد اما اينکه از آن تخطی  ، جنجال را از ميان برميداردجارو وقت بازگو و

 يفی قوه فکری ولين اداره بنسبت ضعومسؤيا اينکه   ونتوانست قانون اساسی بصورت شفاف تحليل ومعنی  شده 
 ويا ، سرحد رسوايی کشانيده ميشودجنجال تا ارو درهردو اين حالت جکه، تحليل نمايند ذهنی  آنرا نمتوانند استدالل و

 بر  دراز اين داليل ارائه شده  واقعيت راالزم است که يکی  ،  همه چيز درست است اما شيطان گله به آب ميدهداينکه
صله فا  از منکر نهی امربه معروف ،  سختگيرانه و تنش های سياسی  بنأ روی همين مشکل و تضادهای ،داشته باشد

 کسانيکه برای يک افغانستان مستقل وآزاد وبرای بوجود آوردن تامين صلح  ، مادون و آمر ايجاد ميکندميان
 نه ،در پيش ميگيرند  خشونت واقعأ تالش کنند راه منطقی را نسبت به دامن زدن به آشوبگریبدون کسب امتيازپايدار
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 را که هنوزازحالت خاکستر نشينی نجات هاينکه مردم را برای آشوب گری قتل وقتال دعوت کنندوملت رنجکشيد
برخورد های خونين بين جنای جنبش ملی  خود کنند تظاهرات وآرزو های ناسالم   قربانی هوس و بازهمنيافته اند

رآن بيش ده قوع پيوست ودر اث که به و جمعه خان همدرد والی جوزجان درشبرغان واليت جوزجان جنرال دوستم و
  داریربهره ب  مخربين برای سود وکه است کشيدگی و تنش های سياسی  از ای نشانه، گذاشتيا زخمی بجا تن کشته و

 مناطق که نسبت به ديگر مناطق رند اين نميگذا  ايجاد ميکنند و کرزی دولت   بين جنرال دوستم و را  شگافوفاصله 
عمدتأ بوسله ای جاسوسان آی اس   چالش های سياسی،ر ميبرند زندگی آرام داشته باشندصلح امنيت بس در آرامش و

قتال نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان  پاکستان که حامی خشونت و قتل و تورآی حکومت مستبد و دکتا
  نه، در لبه پرتگاه قرار دهند کرزی را  آقای داری حکومت دولتتالش ميکنند که سياست  و ميشودميباشد راه اندازی
 که  حتی در پارلمان افغانستانهستند  دولت موره های کليدی و حزاب سياسی  جهادیقتدرين  مهمهتنها دوستم بلکه 

  ،است که سبز شدن آن زمان کارداردشاخ   کرزی مانند درخت بی برگ وآقای،  رهبری وهدايت ميکنند را  دولت
نست  بيک سلسله اقدامات مشابه  تواآ در اين اواخر قومی وحتی زبانی و با وجود تنش ها و زد و بند ها ی سياسیاما

آنرا دراجراء عمل   درمقابل پارلمان حفظ و راموقف صالحيت خودد که نزب دست  در مقابل حريفان خودجسورانه
 متعصبين و  کوبندهموکراتيک در افغانستان پيهم زير ضرباتي به صورت د ستراتيژی نوگرايی و سياست،پياده کرد

مندان و نهاد های  انديش طلبی های قرون وسطايی را جاگزين در افکارسلطه رفتار وکهنه فکران قرار دارد که آنها 
  . ببينيم فردا چه گپ ميشود،خير. جامعه ای  مدنی ميکنند
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