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 ریخأت اخالق ُخفته در بستر آشفتۀ
 

، بحث و اجتماع، بندۀ هیچ و بی هیچ ریخ أانندګان فرهیخته و استادان علم تضمن عرض معذرت از پیشګاه خو

( در سایۀ اصل به عضو بودن این خانوادۀ بزرګ )انسان بودن و افغان بودن سماواتیک مورد نظرم را با توجه

   غاز کنم.آګونه  موکراتیک مبنی بر حق داشتن ابراز عقیده و بیان، اینید
 

یسۀ این تعبیر عبارت از مقا  ،ه و می گیرداستفادۀ عام و خاص قرار ګرفت که همیشه موردداریم ما یک تعبیر شاعرانه 

ر و از مادر این تعبیر را در همین فضای شاعرانه کمی متغی خواهم که خاضعانه اجازه می باشد، وطن با مادر می

 .)بآلخره پدر هم حق دارد( هر چند مؤقتی، به پدر منتقل کنیم،
 

 و زبان و حتی مذهب مختلفی چند میلیون سال یا همین چند صد سال پیش پدر ما با چندین زن که دارای فرهنګ و نژاد

این ازدواج حاصل   رسمیت شناخته شد،ه ین انعقاد در دهات و قریه جات منطقه برسماً انعقاد ازدواج نمود که ا بود،

این خانوادۀ   سر پرست و یا سر پرستان یا بهتر بګوئیم ناظران!  شود، لیون اوالده تخمین میبیست تا بیست و پنج م

ین و مؤمن در برابر کردند که اشخاص ام رنګین و سنګین و شیرین و وزین و ابریشمین و زرین و ...... ادعا می

سفیده از شرق و  ُسرخه از شمال و از سوی الال اینکه قلعۀ این پدر بزرګوار از سوی الال  باشد، ارمان پدر، می

لیون اوالد این پدر هفتۀ پیش چند م صد صد سال و یک جنوب و غرب مورد تهدید و طمع قرار ګرفته و اینکه یک

وان برادران و خواهران خود بدور شدند و اینکه آیا امروز ما آنها را و خ در تلکِ دیورند ګرفتار و از ُسفره و دستر

که در حق این سرپرستان  یمورد بحث ما نیست بلکه بحث ما در مورد قضاوت کردن های دانند، یا آنها ما را یکی می

 باشد.  م قرن بیستم تا به امروز صورت ګرفته، میاز دهۀ دو

 لیکن به هر دلیلی و بینوای پدر وعدۀ خدمت و سرپرستی صادقانه داده بودند وهمۀ سرپرستان به اوالد های بیچاره 

باشد و اګر روزی به این فقیر اجازه داده شود فقیرانه و جسورانه تشریح خواهد  که البته دلیلش واضح میکه بود )

یک سپاهی به باشندګان شاید هم وعدۀ شان صادقانه بود( عمل کند. اګر کدامش نتوانست به این وعدۀ خود ) شد( هیچ

 این امنیت ت و آسایش بدهد و لی در فردایش )به هر دلیلی که بوده(یک کوچه و یک محله وعدۀ تأمین و حفظ امین

اه وجه این اشتب سپاهی به هیچ  محله و کوچه بهم بخورد و دزد یا دزدان مؤفق به انجام عملیات دزدانۀ خویش بګردند،

   بخصوص اینکه اشتباه را با خیانت و خاک فروشی یکی بداند.تواند  را توجیه کرده نمی دخو

زنند که  امروز مردم ما و مردمیکه سرنوشت مشابۀ ما را دارند در دروازه های ورودی محکمه و پولیس فریاد می

همان  محکمه )افکار عمومی(  را بر فالن کس فروخته، فروش هستند و خاک خود فالن شخص یا اشخاص وطن

 د،نمای ، خاموشی اختیار میمقابل خریدار این جنس ګران قیمت کند ولی در ملش را سخت تقبیح میشخص را و ع

  باشد که هر دو طرف معامله را محکوم و مجرم بشناسند.  قضاوت افکار عمومی زمانی سالم و اخالقی می

خود دوست  پدر )وطن( روزی اول اوالد ها که یک د را طی کرده و به اینجا رسیده.ریخ مسیر محتوم خوأبهر حال ت

ک اشتباه بزرګ شده و نژاد و قوم و لسان و مذهب و ....( را ولی متأسفانه امروز دچار یو بعد مادر خود ) ندداشت

ض ګوئی و تناقض کاری را تعویض نموده اند که با این کار خود دچار تناق ف و موقعیت و جایګاه این دو عزیزموق

 .جدی شده اند
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باشد تا مادر. امیدوارم  که پدر دارای حقوق خاصی میاست یاری از قوانین نیز مرسوم و مرقوم در عرف و در بس

ا بین حق پدر و مادر د که من چرنبه طرفم پرتاب نکن نآودستۀ و  بمدعیان حقوق بشر به نشانۀ قهر و غضب جارو

 .تبعیض قائلم

قضاوت  کسی بهتر برد و آن کسی بهتر لذت می ال آناز تماشای مسابقۀ فوتب  باشد. این یک بحث به اصطالح ملی می

ا ه تواند که پیوند عاطفی یکسان در برابر هر دو تیم داشته باشد در غیر آن قضاوتش در مورد یکی از تیم کرده می

تا قبل ها و رهبران سیاسی وطن ما ) قضاوت ما در مورد شخصیت ءً بنا  سالم خواهد بود، نا )که طرفدارش نیست(

 تا به امروز با یک مشکل بسیار اخالقی و حتی روحی رو بروست. از هفت ثور(

خانم بنده بیست و دو تا مریضی منجمله ضعف چشمان دارد ولی روزی حد اقل پنج ساعت به سلایر های ترکی و 

ه فقط ګوید ک وقتیکه من سعی کنم که ایشان را از تماشای تلویزیون منصرف کنم در جوابم می  کند، هندی نګاه می

 توانم که حس انتباه بعد از سه و چهار من هم از ترس برایش ګفته نمی  کند، ها را تماشا می خاطر انتباه این سلایره ب

پس ما باید شاهد یک سلایر و ریخ و سلایر حصول انتباه باشد أاګر منظور از ت  زاد خلق ګردید، دقیقه از خلق آدمی

حال حرف  بهر  باشد، انتباه یک امر فطری و فی البدیهه می یستیم(که نتباه شده و هدایت شده هم باشیم )ریخ انأیک ت

درست کردن ما را از ترمیم و  ریخ نزدیک(أریخی )بخصوص تأت که قضاوت کردن در مورد اشخاص تبنده اینس

ماند که چګونه  دارد. ګاهی آدم حیران می باز می باشد( ریخ میأچون همین امروز هم مربوط به تریخ امروزی )أت

 ریخی آنهم در زیر آفتاب رسانۀ پیشرفته در الهۀ از ابهام و غیر قابل قبول قرار میأصحت و سقم یک موضوع ت

 . کنیم ګیرد ولی پذیرفتن حقانیت موضوع هزار و یا هزاران سال پیش را به بسیار سادګی قبول می
 

در فضای سیاسی ګوناګون رهبری  ! همۀ این اشخاصانتخابی  رین رئیس جمهور مقتول واستقالل! تا آخ  از محصل!

ن ست که فقط همیا توانم تحلیل کنم این می مکه بنده با این مغز غمزه ا این مردم را بدست ګرفته اند و یک چیزی

های حیات سیاسی و بیولوژیکی خود  رهبران بودند که سایۀ سنګین ِاسرار ملموس و نا ملموس را در آخرین روز

و  شکل امواجه ها ب که از سوی ابرقدرتچیده و بعضاً ترسناک و مخوف را )پیو این اسرار بسیار  نددرک کرده بود

ی به این های وحشتناک بر فراز وطن ما به حرکت در آمده بود( با خود به ګور بردند و بجز خود شان احد ِسګنال

ا حم شان نګردیم زیربهتر خواهد بود که آنها را با خوب و بد شان تنها بګذاریم و دیګر مزا ءً اسرار پی نبرده اند بنا

رساند و وقت و انرژی و عواطف و احساسات ما را بیجا مصرف  ایجاد مزاحمت در واقع خود ما را اذیت و آزار می

، ی بس مهمتر و اولتر در پیش داریمکند و اګر اراده و خیال و آرزوی خدمت به مردم خود داشته باشیم کار ها می

این چاره جوئی و  باشد، مستلزم یک چاره جوئی آنی و فوری می  اده،اتفاق ناګواری که امروز در وطن ما افت

ریخ " سیلی ناجوانمردانۀ خود را بر ُرخ و ګونه تأ"   شود، " میسر نمیریخأارسازی بر آبادی های ویران شدۀ "تک

با مادر )نژاد  ترک(وطن مشپدر )  اینک تا سرحد طالق بدرقه نمودند، های نازنین ما حواله نمود و پدر و مادر ما را

در آویخته و اګر اشخاص دانشمند و با احساس و وطن دوست اقدام به بهبودی این وضعیت اسفناک  و لسان و قوم(

غیر قابل کنترول و غیر قابل پیش بینی به وجود خواهد آمد  این فرزندان این پدر و مادر یک دعونکنند عنقریب بی

 د شد.موجودیت مادر با خطر جراحت شدید مواجه خواهصورت هم موجودیت پدر و هم  که در آن

ریخ هیچ نیازی نداریم بلکه ما به مفسرین و مبصرین اخالقی و اجتماعی نیاز داریم که أوجود مفسرین ت هما امروز ب

 بتوانند پدر و مادر ما را با هم آشتی نمایند.

تی بشقاب فالوده را بر سر بریژنیف ریخت یا خاطر حس وطن دوسه ما امروز نیاز نداریم که بفهمیم که فالنی خان ب

نریخت بلکه نیاز داریم که به فرزندان این وطن فهمانده شود که راز بقای شان در تحسین و تقبیح این و آن نیست بلکه 

د و نبه حرف دلسوزانۀ پدر خود جداً ګوش کن  راز بقای شان در این است که ضمن احترام ګذاشتن به مادر خود،

احترام بګذارند و اینرا هم  باشند د و ضمناً به برادران و خواهران خود که اقالً دارای یک پدر مینبول کنحرفش را ق

فغان صدا ند بلکه بنام فرزند شاغلی انک را به نام فرزند بی بی پشتون صدا نمی ه در بیرون این قلعۀ آهنین آنهابدانند ک

یلی که علت اصلی س) ستهای بیشماری نهفته ا مدین شان ګنجظاهر نه د و اینرا هم بدانند که زیر این ګلیم بنکن می
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در زیر  شان ها با مادران و اګر این  باشد( ها می خوردن و مسروق شدن آنها توسط ابر جناورها وجود همین ګنج

تعلق ها م همه ګنج یک سقف در آغوش ګرم پدر خود به زندګی شرافتمندانه و برادرانه و بی آالیشانه متعهد شوند این

توانند ادعا کنند که پیروز دهرین هستند در غیر آن یا خود را فریب داده اند یا  خود شان خواهند بود که آنګاه می به

 دیګران را. 
 

ګی تاریخ ترا به آشف ریخ آشفتۀ خویشأرا در بستر امروزی خود بیدار و ت اخالق ُخفتۀ خویش حرف آخر اینکه بیائید

 بسپاریم. تشکر

 
ghazrat55@gmail.com 
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