
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

  
 27/04/2015                         غالم حضرت

 

 هفت + شش + هشت =

 و یک میلون لیتر خون و اشک و عرقبیست 
 

 پرسید که در جملۀ مساکین محشور فرمایند( که خداوند همۀ ما راپیر مرد مسکین و ګرسنه و ګشنه ) کروزی از ی

   چند می شود؟چهار + دو = 

 .در جواب ګفت که شش تا نان ګندمی

 اینکه فاقد تعریفبا  باشد، " از تعاریف ګوناګون و نا مشخص برخورد میتأریخاز جملۀ علوم انسانی فقط علم "

دان ګرفته تا ګادی وان همۀ عوام الناس تعریف و شناخت آنرا در  تأریخلیکن از  باشد و می ه ایمشخص و قبول شد

 تواند. ذهن خود ترسیم کرده می

هنوز مورد اتفاق نظر  از مردم، ید یا توده های مردم و یا بخش  نده ها تشکیل می را اشخاص و شخصیت تأریخاینکه 

و یا فلم جّذاب دارای ُغده های تولید   " مثل یک سلایر تأریخ"ست که ا آنچه مسلّم است این  بهر حال قرار نګرفته. 

 باشد.  و شادی می های غم  اشک
 

به رشتۀ  اقل تا دو قرن پیش( حدعمدتاً از سوی بازیګران بزرګ ) نویسندګان سناریوی این سلایر ها ،به نظر این فقیر

شدن  لیکن بعد از بزرګ و ،اندداشته اساسی  تحریر نیامده بلکه بازیګران محلی و منطقه ای در خلق و تولید آن نقش

نقش و صالحیت نوشتن سناریوی   ها و ایجاد حس برتری جوئی، پر و بال استعمار و پرواز آنها بر فراز اوقیانوس

 سلایر ها از انګشتان نحیف بازیګران محلی ګرفته و به انحصار و ارادۀ قدرت های بزرګ درآمد.

یا  باشد بلکه یک تحلیل سماواتیک نمی یک تحلیل اکادمیک! م که تحلیل بنده در زمینه،اجازه داده شود که اعتراف کن

دارم که جسارت بنده را نادیده ګرفته و با  یفرهیخته خاضعانه تمنران و اشخاص از تحلیلګ بناءً باشد  سماواریک می

از  یا چپراسی همه و همه به شکلتوجه به اینکه امروز از تاجر الماس ګرفته تا تاجر ُذغال و از مستوفی ګرفته ت

ه شود اجازه داد وطن خود می ګویند و می اندیشند،از انواع در مورد اوضاع اجتماعی و سیاسی  یاشکال و به نوع

 هم تخلیۀ ذهنی و قلبی نمایم. که من  تاجر روده و پوست!
 

دهیم که درین زمینه هر نویسندۀ  می انجام تأریخملی علم  ی را در زیر بیرق و سرودتأریخما معموالً بررسی مسائل 

داشته  می های مختلف و بعضاً متضاد از هم، ، تلقی و قضاوت یا قضاوتثارآو هر خواننده و شنوندۀ این  تأریخ

آن روش  شود استفاده کرد، مثمر واق  تواند مفید و احتماالً  که می  نظرم باید از یک روش دیګری همه لیکن ب و باشد،

این هندسه قادر خواهد بود بدون اینکه به احساسات   باشد، بکار ګیری هندسۀ ذهنی و فرضی می یا متود عبارت از

ایجاد تسکین و آرامش نماید. مثالً بعضی هموطنان ما  ه ایبرساند تا انداز یسیبآهای افراد و اشخاص  و قضاوت

نها ای  در مورد کشور ما،با توجه به نقش مخرب امروزی پاکستان  باشد، سخت خالف موجودیت کشور پاکستان می

هنی و در هندسۀ ذ )که در مقابل پاکستان ابراز شده(را  د ولی اګر ضدیت بسیار شدید آنهاحق دارند که عصبانی باشن

درس و یک نتیجۀ فرضی دیګری را تحمیل خواهد آیک   مطالعه و بررسی دقیق قرار بګیریم،فرضی خویش مورد 

طح شود )در س که امروز مشاهده می ه ایاکستان وجود نداشت شکل این معادلشور پیعنی اګر فرض کنیم که ک  نمود،

 بود؟ " چګونه و چه باید می ت جهانی(تحوال
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و عمیق   مدن تحوالت بسیار سنګینآباشد که موجب به میان  ی کشور ما میتأریخهای  "از معدود روز  هفت ثور

 .در منطقه و حتی جهان ګردید

و در سماوات هم بجز چای خوردن و صحبت   باشد، ه تحلیل بنده یک تحلیل سماواتیک میچون قبالً هم عرض شد ک

صحبت بنده هم بدور از  بناءً   خورد، میچیز دیګری به چشم ن  پاره کردن،کردن آرام و بدور از احساسات و ګلو 

هت و نفرتم از اینها هر چند قلباً کرا  باشد، احساسات و استعمال کلمات نا مناسب در مورد ثور و ثوریان می

 باشد. هفت ثور از چندین ُبعد قابل بحث و بررسی می می تأریخ( به اندازۀ پهنا و بلندی انش کودتاچیان و هوادارن)

باشد که پرداختن به هر ُبعد و زاویه اش روزها و هفته ها بحث الزم دارد، هفت ثور یا بهتر بګوئیم " ثور " در طول 

سیب جدی رساند بلکه مادر معنوی جنجالی اش نه اینکه فقط به فرزندان مادرش آچهارده سال زندګی پرتالطم و 

ازی ر قواعد بینیز بیوه نمود و با عملکرد هایش باعث تغیرا  که ادعای ابرقدرت شدن را داشت( ګهوارۀ ایدیولوژیک)

ه اعدام محکوم کرد های مخالف خود را ب در ایام جوانی اش همه افکار و ذهنیت  های قدرت های بزرګ نیز ګردید،

و در حق بعضی از آنها این حکم به اجراء درآمد و حتی در زیر سایۀ حمایت دامن مادر مقتدر خود با الف زدن های 

کرد ولی بعد از چهارده سال خودش محکوم به اعدام ګردید و  قدرت های دیګری را هم به اعدام تهدید می  بچګانه،

ود حتی از نام ب منکر شده  کرد، ز اعدامش از هر آنچه را که ادعایش میجاست که چهار پنج سال پیش ا جالب این

دۀ تسلیم شد منتهی مثل ا" تغییر داد و آممان و فریبندانه لقب خود را از "انقالب" به "حادثه" پشیثورګذاری خود "

و  ار پنج سال ګریهیت، که البته این شرطش هم قبول نشد و بعد از چهعقولیمی یک دزد به شرط حفظ سالح و متس

یک روز بعد از " از طرف "ثور هشت شاخه دامۀ حمایۀ مادر تازه بیوه شده )کرملین(،خندۀ التماسانه و مأیوس از ا

 دهمین سالګرد تولدش بدار آویخته و معدوم ګردید.رچها

یعنی   رده بود،ا تفسیر و تأویل ک" برای ما مردم بیچاره سورۀ یوسف رداران "هشت ثور" قبل از اعدام "هفت ثور وګا

الغر و بعداً هم ریاست و صدارت یوسف ګونه توأم با عدالت و تدبیر و  وفربه و بعداً هفت ګا واینکه اول هفت ګا

 سیاست.

"هشت شاخه ها " فرصت تحقق پیدا نکرد و امروز بقایای الشه های هر دو تا   ولی به هر دلیلی که بود این ارمان

خندند  دیګر می سوی یکه ب  د،نګرد سوب در جویبار حوادث اجتماعی و سیاسی کشور ما مشاهده میثور در حال ر

 ولی مردم عام و مظلوم را دچار مریضی های نفرت انګیز و صعب العالج نموده اند. دیګر بلکه با هم( نه علیه یک)

 اما چند نکتۀ مهم عرض شود، 

 نبود بلکه ریشه در عمق اصطکاکات ده ها سال حضور نا یک حادثۀ ناګهانی و اجتناب نا پذیر  ""هفت ثور
، هفت ثور ایجاد ګردید تا دامن اکتوبر نه اینکه داشت ی نا مشروع قدرت های جهانیها ملموس و چشمداشت

فقط محافظت شود بلکه به وسعت حاکمیت این دامن افزوده شود و با توجه به هندسۀ ذهنی و فرضی ایکه 
ده " از مسیر وعبود و "ثور نمیو همکاران و همدستان های رهبران ثور  ماقتفوقاً عرض کردم، اګر ح

   داشتیم، شد امروز چه سرنوشتی را باید می میۀ خود به انحراف کشانیده نشد
 ماتیک سیست" مرتکب اشتباهات و حتی جنایات ګردید ولی این جنایاتش نکتۀ دوم اینکه هر چند "هشت ثور

وده باشد باز هم به معنی " و یا بدتر از آن ب"هفت ثور سان با بود و ضمناً اګر همو از پیش طراحی شده ن
 باشد.  " نمیبرائت "هفت ثور

 و کارنامه اش موجب رسوائی " هفت ثور " هم اینکه با کمال افتخار و با کمال جرأت فریاد می زنم کنکتۀ سو 
ید دو کارنامه اش باعث ګرکرملین ګردید و همچنین " هشت ثور "   ی!تأریخو   و اثبات بطالن تفکر جهانی!

 ګوش فلک را کر کند.  موکراسی و حقوق بشر!ییدن تشت رسوائی دتصدای انفجار مهیب ناشی از غل
 

ست که " انسان " یک ا ؛ مسئله این نیست که دین از سیاست جدا است یا نیست بلکه مسئله ایناما عرض آخرم

موجود به دیدۀ حقارت بنګرد در واقع به انسانیت خود  باشد و هر کسی که به این موجود بسیار محترم و ګرامی می

این خود ثبوت تشرف و   ،ول خواهد بودؤمرتکب این خطا سخت جوابګوی و مس به دیدۀ حقارت نګریسته است و

 هباشد که متجاوز به این فضیلت به عذاب سخت خدائی ګرفتار خواهد شد و جنت و دوزخ ب فضیلت مقام انسان می
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یلو شلغم محکوم به پرداخت دزد یک ک ده نه به خاطر فریب دادن انسان،رګ انسانیت خلق شخاطر حرمت مقام بز

ارزش بانک مثل انسان   د،شو ګردد ولی سارق بانګ به ده ها سال زندان محکوم می می افغانیبیست و دو  جریمۀ

ماند حال  مین مجازات ندست بردن به خون و حقوق و عزت و مال و همه داشته هایش هرګز بدو بناءً باشد  بلند می

 این متجاوز 

 ثور باشد،  

 طالب باشد،  

  القاعده باشد 

  و داعش باشد 

  و مالهای احمق و مزدور و بادارانش باشد 

  یا اولین مسافر فضا و یا آخرین مخترع محصوالت اپل باشد 

 های این کشور و آنکشور باشد  ژیستیو یا سترات 

  یعنی ګذشته و آینده یعنی  تأریخ  شور خواهد شد.سبک مح کسی که انسان را سبک بشماردهر و خالصه
 . تشکرتأریخپاسخ به 

 
 پایان
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