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 ۲۱/۲۱/۱۱۲۲                     مسعود فارانی

 !بچه سقوقابل توجه َبزککاران ونگارگران 
 کنیم افشاء را آنها باید  میکنند عمل مردم منافع علیه کسانیکه ولی نداریم کسی با دشمنی قصد ما
 ......   گذشته به پیوست 

 : توجه کنید به سخنان  عوامفریبانه جناب نگارگر
نماز را در هر حالت مردم برای خدا و به خاطِر خدا میخوانند ولی در خطبٔه نماز جمعه نام امیر یا سلطان وقت را ذکر می  .…»

علمای مسلمان امیر را الدین وال شریعت بدانند درخطبٔه نماز جمعه از ذکِر نام سلطان خود داری می کنند اکثر اگر کنند. حاال 

او  دام از سلطان وقت نمی برند، بنابراین در خطبه ها از امیر حبیب هللا خادم دین رسول هللا یاد کرده اننکافر و در زیر تسلط 

کسی است که ناِم خود را بر تاریخ کشور تحمیل کرده است. طرز به حکومت رسیدن در شرق همیشه مبتنی بر زور بوده است. 
 :مگر دقیقی نمی گوید

 یکی پرنیانی یکی زعفرانی به دو چیز گیرند مر مملکت را++
 ــ    )تکیه از ماست(   « ++یکی زر نام ملک بر نبشته ++ دگر آهِن آب داده یمانی

نمی  بهخطرا درنامش   علمای مسلمان  اکثرکه   کافرشخص  خان  امان هللاد که غازی  نگوید بنخواه غیر مستقیم  می  ) یعنی

 ".... دهللا خادم دین رسول هللا یاد کرده انبنابراین در خطبه ها از امیر حبیب "رند، بَ 
 ه شدۀ  آنزمانی را کگماشته  روحانیون ومالهای  از آنجایکه انگلیس؟  را عوامفریبانه گفتمنوشته  فوق  چراکه  فرمودیددقت 

توظیف کرده    "سقوبچۀ " بنام  دزدِ برای عوام فریبی  در برجسته ساختن    ترقی را میخورد (جامعه وجزام مرض خوره یا مثل تا کنون   )
مستقل االراده   ،غیرمستقیم آن گماشتگان را  ، با جمالت فوقمیخواهد  دوبارهرگر اجناب نگ را  آفتابی واین موضوع   بود، 

امفریبی با عو ساختهخارج اصلی توجه خواننده را از مسیر و بسپاردکلمات  نقش انگلیس را کال ً بفراموشی با بازیجا بزند و با 
اننده  بسیار سخیفانه  و وحتی برای اغفال خو  که طرف را مات کند؟؟؟بود  خودش قادر شدهگویا   "سقوبچه " کند که وانمود 
ادم خبنابراین در خطبه ها از امیر حبیب هللا  »مترسک انگلیسی ) بچۀ سقو( را با قباحت چنین برجسته میسازد : منطق دور از

به   وجانی دزداینکه چگونه  یک  .« کرده اند او کسی است که ناِم خود را بر تاریخ کشور تحمیل کرده است یاد دین رسول هللا
با  که از چه طریقی واضح نمی سازد  "خود را بر تاریخ کشور تحمیل کرده است"و رسیده  دولت مداری آنهم در مقام سلطنت 

بسیار خفیف زیر میزند و بخاطریکه منطق او  جهانی را استعماری  م یقوت های عظ .  از جانب دیگر؟وتشکیالتی  چه نیرو
 از قلم"در شرق " جمله    همیشه مبتنی بر زور بوده است. در شرقطرز به حکومت رسیدن : که  شده است می نویسد دیوالی
که در آن زمان  مالکین بزرگ قدرتمند   ,می کشاند قوت های  دوران ملوک الطوایفی  تمام حواس خواننده را بدنبال  نگارگر

 از بدنامی  آنهم که در زندان  اوباشی بدست آورند در غیر آن هیچ دزد ورا میتوانستند زمام امور بر مالکین  کوچک ورعایا 
از  ار لیث صف .  گرچه یعقوبآمده باشدبر سر قدرت اجتماعی ه ای وپای که بدون تشکیالت   باشد در تاریخ دیده نشدهزندانی 

مقام ومنزلتی را نتوانست  درهم بن نصربود مگر بدون عیار واقعا ً انسان مردی با تدبیر وو  وبا ناموس  جمله عیاران باشرف 
ر .  اما جناب نگارگبمقام ومزلت رسید درهم بن نصر وبرکت  صفار از بزرگی لیث  یعقوب این  آشکار است که بدست آورد. 

ال اغف خواننده رایعنی    .ممکن است کردن پرواز ،بالبدون و  امکان بر بام برامدن ممکن استبدون میخواهد که ثابت کند که 
  وییلی گک  نعمت اش چنین ولییحانه برای قناعت  قو اما با تمام مغالطه کاری هایش بازهم  . فرستدبدنبال نخود سیاه می  کرده 

قانونیت در  .او هم به وسیلٔه آن به قدرت رسیده است و این هر دو همان زر و زور است که" که  :سرمیدهد را  دور از منطق 
انتقاِل قدرت وجود نداشت و بنابراین او هم به حکم همان منطِق زور حق است به قدرت رسیده است و به فرمان همان زور در 

  "خطبه های نماز جمعه از او یاد کرده اند و َخلَد هللاُ ملکه خوانده اند. 
چراغ  جابه کخواننده آگاه میداند که این مظلوم با چنین لفاظی ها چون  جای را نمیگیردناب مبارک شان این  تردستی جبد بختانه 

و دنام  بزندانی و کاره علیه نهضت امانی فعال شده بود پس دزدکی بد ءزیرا امپراطوری بریتانیا  با تمام قوا سبز نشان میدهد. 
بدون در نظر داشت خواست بریتانیا  مستقالنه  قادر شده  و ؟می شود رها چگونه از زندان پیشاور  اجتماعیۀ پایبی بداخالق 

 ؟؟؟ندو مردمی را ساقط ک اجتماعیاست که حکومت برحال با پایه واساس قوی 
 .  بتراشد اش  به نفع ولینعمت جدیگر میخواهد  صبغۀ  مسخره  را جناب نگار لطیفۀجوگ و این   

 ـــــــــــــــــــــ

 گارگر آشنا می شوید.  که با استدالل چوبین چگونه دیوالی شده است. ای ذیل بهتر به چهره حقیقی جناب نلفاظی ه در
خلیلی خوب یا بد مانند همٔه ما است که خوبی ها وبدی های خودرا داریم به ابدیت پیوسته است وبر اکثِر ما حق اُستادی داردومن 

ا دیگری به همچو بهانه ها حِق اُستادی جناب عالی را نیز رعایت نمی کند.چرا ما دراین اگر حق اُستادی اورا رعایت نکنم فرد
 :مورد به فلسفٔه حافظ تمکین نمی کنیم که
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 .من اگر نیکم اگر باد توبرو خودرا باش++ هرکسی آن دَرَود عاقبِت کار که کشت
خود می بریم. حرِف آخِر من باز این است که هدِف تاریخ  من نمیدانم ازاین باد کردِن خاِک ُمردگان چه سود برای حال وآیندهٔ 

 وتاریخ نویس این نیست که زندگان را برنعش های ُمردگان به جنگ بیندازد. باعرِض حرمت واحترام. نگارگر
داز کنونی نزیرا نفاق خانه برمفریبی دارد  عوابرنامه خاصی و بی اساس ست نگارگر  با چنین دالیل س  جناب  فرمائید  کهب توجه  

می ن نگارگرکه با لفاظی های   بودتراوش کرده از قلم همان مرده  پاکستان ،  بوساطتتوطئۀ گماشتگان انگلیس ملت افغان 
نفرین ابدی لعن وها مرده و تا یک افغان راستین اگر زنده باشد بر همچون  ردسفید  ک را چهره سیاه شده آن مردۀ بد نام  شود

  خواهند  فرستاد. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر افشانی داردکه : و با لفاظی  بنده را در آئینه خودش می بیند در جای دیگر درشرایطی که بوریای دکتاتوری پرولتاریا "چنین د 
را تبارزی از مستی آن دکتاتوری  درحال پیچیدن است نه من به آن تعلق دارم و نه جناب فارانی ولی من به عنوان مثال تحکم او

  پرولتاریاوری تدیکتا متاثر از ) مسعود فارانی (به خواننده می فهماندکه بنده  غیر مستقیم همباز  با این استدالل بی مزه ."دانسته ام
ه عوضی گرفتشخص سقوط کرده است  که مثل شماکوچکم  به چنین احکام دست زده ام.  نخیر جناب  نگارگر اول مرا با برادر

جوانان شما  غلط ورهنمایی های  که با احکام رهنمایی می کردید، را  کورهای بودید  که دیگران شما و امثال  تان اید ودوم  
 نبرم  زا  این بار  متاسفانه   بجای ندامت و عفو از ملت در نتیجه  وبه قربانگاها  فرستادید بدون تعهد اخالقی شیر پاک وطن را 

   . باز مغز شویی کنیددر برابر حقایق  جوانان را میخواهید الم  اسکلی گویی 
زند که این جاهل میرا  پیش میکشد تا ثابت کند که برای گفتن  حرفی دارد ولی خود را به ت در جای دیگر باز دالیل بسیار مسخره

  :به سخنان او  فرمائیدبتوجه  را در یک ردیف قرار میدهد  دزدو عیار که خودش مملو از افتضاح است. حرف برای گفتن، 
هر دزد که مال دیگران را به زور می َبَرد وبا دوستان خود کدام دیواِر چین وجود ندارد و و عیار دزد ولی می بینیم که بین "

و خلیلی نیز حبیب هللا را به همین دلیل عیار خوانده است؛ حاال ممکن است این نظِر او اشتباه باشد ولی  تقسیم میکند عیار است
به هر صورت حِق اظهارش را دارد. بدین شیوه که شما عمل می کنید مردم مجبور میشوند که نظِر خود را از شما پنهان کنند 

به ُغم ُغم دیگران چنادن اهمیت نمیدهم و بنابراین پوست کنده می گویم  ولی من این ترس را ندارم و نظِر خود را می گویم و
که عامل داخلی سقوط امان هللا خان بی تجربگیی خودش و نادانیی مستولی بر ملتش بوده است و انگلیس برای حفاظِت هند در 

 ( تکیه از ماست)   " .افغانستان استقرار میخواست و نادرخان می توانست که این استقرار را تأمین کند
سؤ استفاده میکند و خط فاصل جلی بین ازین حرف  ، نگارگر تطمیع شده. فاصله دارد  قدمینامردی ومردی بلی بقول شاعر 

 که بقول شاعر : واقعی را را زیر میزند  وعیار دزدو  عیار
 آنکه افزون شدست سیم وزرش *** زر نباریده زآسمان بسرش  
مال  است که  باشرف وباعزت  انسان  آنعیار در حالیکه  ــــ   *** یا خودش دزد بوده یا پدرش؟از کجا کرده این همه زرو سیم  

 . دکن نمی دوستان خود تقسیموبا  برمیگرداندکه مردم باشد اش واقعی  می ستاند وبه مستحقین غاصب  ها   دزد ازمردم را  

قت د   ) نوع فاصله گرفتن با تعهد اخالقی واجتماعی( قلمداد میکند. دزدواقعی را نیز عیارخاطریکه سخنش را بر کرسی بنشاند ب
وط سانها وقتی سقچنین ان زند. که جای تأمل دارد . میمغالطه کاری  چوبین دست به  با چنین استدالل  کنید که جناب نگارگر

  گوید نمیهرگز کار خالف که دیده شده چنانچه  . تراشندب گونه  مشروع الیل د   دمیخواهن ع ومیکنند برای هرچیز نامشرفکری 
 زده است. خالفکاریبه چنین عمل دست که  آگاهانه  به قناعت خود پرداخته است است زیرا او  کاری خالف را انجام داده که 

 د.ورا مرتکب نمی شخالف ورنه کاری 
تصور م سفسطه بافی ها چنین متوسل میشود  که از وی  ی جناب نگارگربرای ذهن شویی اجتماع  به چه دالیل فرمائید کهبتوجه 
کلمه مان ه . سؤ استفاده میکندنیز  "انقالب"را خشنود ساخته باشد از کلمه به دشمنان  وابسته ی  هانمااو بخاطریکه جهادی  . نبود

جه گردید. نتیفراوان  سبب جذب  جوانان شیر پاک تاسرحد پیش رفت که   یستیدر ایام رهبری ماؤ ثبات آناکه خودش برای 
 دتعدا هکبوسیلۀ نگارگر ها تان و گماشتگانش قلم فرسایی دارد و ازجوانان جذب شده سخود در دفاع از انگلاکنون شد که چنین 

ب سبدر زندانها دور از شیرازۀ خانوادگی  قربانی  دست دشمنان گردیده ویا تعدادی هم ، تحت رهبری همین ذوات کثیر ایشان 
عمدا ً مرتکب شده اند.  بقول  را که آن است، فاجعۀ درد آور درفرجام  شده اند.خانوادگی بر عالوه فقر خانواده های فقیر  فاجعۀ

 .کردند می مایی !!! نمعروف آنها کورانی بودند که دیگران را ره
 وانجصد ها نی ابکه سبب  قر است هاننادرست آ !!ولی اوامر وارشادات ندننمی زشخصا ً دست به کشتار  پیشوایاناز آنجایکه 

 جل خود از آن گریزان  وخاکنون  که  ناسنجیده آنها اعمال باید بدانند که و امثال ایشان  جناب ایشان  پاک دل وپاک طینت میگردد. 
  ،جواب ده هستندبه معیار تعهد  اخالقی اجتماعی  اشخاصازینرو چنین  . شدسبب قربانی های بیشمار در گذشتههستند، ونادم 
 اریخ وجامعه آن اعمال را فراموش نکرده ومنتظر جواب  منطقی میباشند.ت زیرا 

  

من این حقیقت را پنهان نمی کنم که نادرخان دوراندیش ترین پادشاه افغانستان "در جای دیگر باز مغرضانه  اضافه میکند که : 
ن روشن ضمیرا تمام خان با امان هللا  گویا  که  غیر مستقیم میخواهد بگوید باز  "یک اردوی قوی را گذاشت؛ بود که پایه های
قش ن باز بنابه وظیفه  نگارگر  . "نادرخان دوراندیش ترین پادشاه افغانستان بود" و دور اندیش نبود دوم جنبش مشروطیت
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 خان هللا ن برجسته امانی بود مگر در زمان امانراو توضیح نمی دهد که همین نادر یکی از سپه ساال زیر میزند  بکلی انگلیس را
هد میخواکه انگلیس هرچه برسر قدرت می آورد  (را نادراورا ) زمانیکه بادار اصلی اش انگلستان  سکوت اختیار میکند و چرا

را زی نیاز داشت در منطقه  منافع اش از برای حمایت   اردوی قوییک انگلستان خودش به  درحالیکه   .بنام نادر ثبت میکند
گم کند.  چنانچه هم اکنون  دیدیم  که بر حسب منافع امریکا  عساکر اش را عصای نمی خواست دوباره نابینا مثل  استعمار

لفات امریکایی ها داشته باشد وترا  تلفات کمتر ،  امریکایی  جایش را با عساکر افغانی عوض میکند تا درین  بازار مکاره  ودروغ
نجا  دری.  به نفع امریکا بمیان آوردندصرفه جویی الزم را  عساکراز جانب دیگر در مصارف   ،دنبیشتر را افغانها متحمل شو

د پس ناحیاء ک دوباره ز بین رفته را چگونه توانست اردوی اخواهد گفت ببینید که کرزی نگارگر جناب  حامی امریکایی مثل 
   "که پایه های یک اردوی قوی را گذاشت؛[است ] افغانستان  [رئیس جمهور] نادرخان دوراندیش ترین "مثل کرزی  

قش ن افغانستان  قطع نظر نمائیم. پس در مورد غایلۀ در ما زمانی میتوانیم نقش کرزی را برجسته کنیم  که  ازنقش کلیدی امریکا 
 .نادیده بگیریمقش استعمار انگلیس را نغیر آن مثل نگارگر صاحب  باید در  چنین استنیز موضوع  ،نادر

  

فاکولتٔه طب را تأسیس کرد و چنانکه هم لعل به دست آید وهم یار نرنجد افغانستان را گام به : بازاضافه میکند که  درجای دیگر
نگارگر فراموش می کند که انگلستان خودش به فاکولته طب  در افغانستان نیاز مند بود جناب   .گام به سوی پیشرفت رهبری کرد

تقاضا میکرد تا برای  عساکر حامی نادر  ، با کمبود اطباءونبود وسایط نقلیه مثل امروز  ی صعب العبورموجودیت راه ها زیرا 
گر غیر مستقیم  میخواهد خدمات وسیع دوره اما نگار.  را سامان داد طبیب سازی ازینرو فراهم گردد. طبی امکانات ناچیزخان 

. ؟؟؟ره امانی به طرف پسرفت روانه بود که نادر آنرا بسوی  پیشرفت هدایت کردود گویا امانی را کمرنگ جلوه داده  بگوید که :
ه امراض ب ،کوته قلفی بودند، نیست شدندسربرو پیش و روشنگر هزاران انسان باشرف  ،وخاندان اش  نادری  ن هایاینکه در زندا

ی اوفقط فاکولته طب را بر .یادی نمیکنداز آن   نگارگر ذهن تطمیع شدۀ  ،، اعضای وجودشانرا از دست دادندمدحش گرفتار آمدند
ردر جای دیگر  و اغفال مردم یاد آوری می نماید  تالین میکنند چون اسآنان که انقالبی فکر    که : اضافه میکندوناتوانی  با تمسخ 

میخواهد غیر مستقیم یاد آوری کند  با این استدالل کودکانه  ....."امان هللا خان را پادشاه انقالبی لقب داده بود به هیجان می آیند
مترقی ارر وناد ،عیار،شجاع  را  مگر بچه سقوواستالین اورا انقالبی گفت.  امان هللا خان انقالبی پیشرو و مترقی نبود  گویا که 

   . می کنندنها سقوط فکری اتفو برتو ای چرخ نیلی تفو که تاچه اندازه انس نشان میدهد. وانقالبی 
برای من امروز اتحاد این مردم از هم پاشیده و بدل شدِن شان : "درجای دیگر  چنین می نویسد که سخیفانه و  عوامفریبانهوباز 

 ،وطندوستانهبظاهر کلمات  تحتکه  این دیگر کمال بی قباحتی است "   .مردگانبه یک ملت بسیار مهم تراست از جنگ بر نعِش 
خراب شده را اجازه  موتر. این به آن می ماند که یر میزندتمام بدبختی های نفاق  حاضر شده است ز جرثومۀدشمن وطن را که 

خراب شده  یک معجزه شود  وخودش بکار شروع کند .  جناب  موترو لی آرزو داریم که  پیدا کنیمنداریم که علت خرابی آنرا 
ی را علل و اسباب بدبخت رنون به صراحت می گویم که شما سقوط فکری کرده اید . اگداشتیم اما اکزیاد  شما احترامبه نگارگر 
تحاد ابرای  ا هیچ امکانیامثال شموکه مورد پرستش شما قرار گرفته موشگافی نه کنیم از عوامفریبی های شما خلیلی  در مرده

این  ودن سبب سر نگارگرنان نابجای که سخخوانندگان گرامی را جلب میکنم به چند بیت ذیل توجه مردم متصور نیست . ازینرو 
 . شده استبیت ها 

 انگلیس وگماشتگان انگلیس مانند  نادر ، بچه سقو و خلیلی، مشاطۀ گروخطاب به نگارگر 
 

 راهــــــــــــی غــــــلطت را پی اثـــــبات روانی تطمیع شده گانی ز کــــه ای وای چه گویم
 ودرایت  پی "نظار" دوانی علمافسوس که با  شرمنده از آنم  کــه  سخن بــا تـــو بگویم 

 امـــــروز تــــو  افســانه ای از ننگِ زمــــانی بالغـــتدیروز تـــــو بـــا آنهمه تمثـــیل  
 آنرا کی فــــــــــرو ریخت؟ بغیراز بــریتانی ؟ جنبش مشروطـه  بپا کـــرد آن حق طلبان

 از پشت بــــه مشروطــه  زدی  زخـــــم نهانی در جانب  ناحق  کــه ستادی  چـــه بگویم
 و،  قیمت کلکانی؟ ارز اش بـــه  تــو بی قیمت مشروطه که در راه وطن آن همه سر داد

 زان روست کنون دامــن آلـــــوده  نــــــشانی چه خلیلی  بکمال کرداین کار تــــــرا  گر
 انیـروی به گفتار تـــو  بــــــا چرب زبسرخ گشته،  نگردده که آن روی سی  هوشدار

 از دســـت   فتادست چــو یک  بــرگ خزانی آن عزت و قـُربی  کـه بتو داشت جماعت 
 ه نبیند  رخ  شمسین امانیــــــک بهــــــــتر  سمکه روپوش کند از  ملک الشخفاش 

 چون فاصل خوبی  وبدی در تو  فرو ریخت
 که چنینی وچنانی ندبیهوده بود گربتو گوی

 
 نهضت امانی  را علیه آفتاب متجلی امانی، ملی بودن برحق استعمار بزور  ،وسیع دشمنان ملت افغان اتتبلیغ

   هللا خان غازی  یگانه سمبول  جنبش روشنفکری در افغانستان  است.اعلیحضرت  امیر امان  .کندثابت می 

mailto:maqalat@afghan-german.de

