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 de.german-afghan@maqalat درس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا  به آ. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

   12/ 11/ 2009                                                                                            حميد انوری                            
  
 

!!آئينه ها را بشکنيد  
 

 
         

!آيا در آن خود را می بينيد؟! کنيد به اين آئينه خوب نگاه                                
 

مبادا ! آئينه ها را بشکنيد. مبادا با آئينه مقابل شويد و عقل از سر و دود از دماغ تان بيرون شود! آئينه ها را بشکنيد 
آئينه ها .ناخودآگاه با چهره های نامانوس و وحشتناکی مقابل گرديد که روز روشن تان را به شام تار مبدل سازد

آئينه . مبادا از ترس بخود لرزيده و خدای ناخواسته قلب تان از تپش بازماند و روح تان به ملکوت پرواز نمايد! نيدرابشک
، به هزار و يک دليل آئينه ها را بشکنيد و از عواقب وخيم و خون آلود وپی آمد های شوم و ..........ها را بشکنيد

و قبل از آنکه آئينۀ )عالج واقعه را قبل از وقوع بايد کرد (  گفته اند ناميمون مقابل شدن با آن جلو گيری نمائيد، چه
  .زنگبار و خون آلوده ، زندگی شما را به جهنمی مبدل سازد، آئينه ها را بشکنيد

    دلقکی بودی حامد نام که کرزی مر او را تخلص بودی و با هزار و يک نيرنگ و فريب و دروغ و ريا بار دگر 
او موجودی بودی عجيب الخلقه که نيمۀ آن از آب وگل بودی . ن زمين نامردانه و زبونانه تحميل گرديدیبرآزادگان افغا

اين موجود نا مرئی را هفت سر بودی و هر سر را هفت نيش زهر . و آن نيمۀ ديگر از خون و خيانت و سازش وخباثت
ی و کبود و جان به جان آفرين تسليم نمودی و آلود و چون نيش وی با جان آدمی زادۀ در تماس آمدی ، در دم سيا شد

( وی را هزار دست بودی خونريز و خون آلود و هر دست را  ده ها انگشت. فرصت يک جرعه آب نوشيدن نيز نيافتی
اين موجود آدم . هزاران پا بودی آمادۀ حمله و گريز) دست ديگر 998انگشتان بيشماری نامرئی بودی درست به مانند 

وی را عالقۀ وافری بودی با .  خوی به هر شکل و شمايلی ظاهر کشتی و زهر خود ريختی و ناپديد شدی روی و جناور
آئينه و گويند در سيا قصری سفيد مانندی هزاران هزار آئينه فرمايش دادی که به هر کدام که نظر انداختی فقط سه سر از 

ه و خون آلوده که هر سر را هفت  نيش زهر آلود بودی هفت سر را ديدی هر کدام هفتاد رنگ با چشمان از حدقه برآمد
   .....آمادۀ حمله و زهر پاشی و خون خواری و مرگ آفرينی و

بيرون گردی و چرند گفتی و پرند ) تلويزيون (  اين موجود عجيب الخلقه هر ازگاهی سر از يک صندوقچۀ شيطان 
 و گاهگاهی هم دو مارکپچه با خود به نمايش آوردی تا وگاهی نيش و چنگال نشان دادی و گاهی هم اشک تمساح ريختی

اين هيوالی مکار و اين . مردمان را به وحشت اندر ساختی و زهر چشمی نشان دادی تا مبادا پا از گليم بيرون گذارندی
          :  شامار دل افگار روزکی سر از صندوقچۀ شيطان بدر آوردی و رخ به مردم بنمودی و فرياد برکشيدی که

                       ............ و   کردی و چنينخواهد بودی و چنان " آئينه ای برای تمام مردم افغانستان"
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يک کنفرانس خبری در کابل صحبت   در- قسيم فهيم و محمد کريم خليلی -کرزی که همراه با دو معاون خود .((........
  ))".باشدآئينه ای برای تمام مردم افغانستان "  تا حکومت او، می کرد، گفت که همه تالشها بر اين خواهد بود

   
  

   
                                                                                                                                                    

ای وای از اين آئينه که چون در آن وا نگری ، همان هيوالی عجيب الخلقه را مقابل گردی که سه کلۀ آن نمايان بودی با 
 که در ساليان پسين هزاران هزار  و نيش های زهرآگين آمادۀ نيش زدن و زهر پاشیقه برآمدهچشمان خون آلود و از حد

اين موجود وحشتناک را خاصيت . بنده گان خدا را زهر در پياله و زهر مار اندر سبو کردی و خم بر ابرو نياوردی 
ای .  خاک و خاکستر مبدل تواند کردی چنان بودی که حتی از ورای آئينه هم نيش تواند زدی و زندگی ای را در دم با

 بودی که خاليق يشتن خويشاين موجود موزی و اين هيوالی هفت سر و هفتاد رنگ چنان غرق تماشای خو!! داد و بيداد
کامًال از ياد بردی و فکر کردی که خود آئينۀ تمام نمای خلق خدا بودی و چون در آن وانگری خود رابينی، توگوئی 

اين آئينه زنگار .  همه او بودی و او همه هفتصد نيش ونس هيوال بودی ، همه هفت سر و هفتاد رنگ وخاليق همه از ج
 و  در لباس شاهزادۀ زيبا روبينیگرفته و تاريخ گذشته را خاصيت چنان بودی که هرگاه هيوال در آن وانگری ، خود 

ن پريچهر و حوران بهشتی و انواع نعمات کوثری    در گلستانی  پر رنگ و بو در ميان خيلی از زيبا رويافاخر پوش ،
 و خونريزی بينی و خون خواری و دربدری و و چون خاليق در آن وانگری همان هيوالی هفت سر و هفتاد رنگ بينی 

بيچاره گی و آواره گی و خانه بدوشی و هرسو اجساد عزيزان بينی پارچه پارچه شده و هر سو نو باوه ئی بينی درچنگال 
 از وحشت و رعب ، رنگ از چهره پريدن گيری و لرزش بر اندام مستولی ،و چنان بودی که.......وی گرفتار آمده هيوال

. گردی و قلب باشدت  طپيدن گيری و بوی خون و خاکستر به مشام رسيدن گيری و همه جا در نظر تيره و تار گردی
هر چند پسينه ها . ار وپيرار همان پگرفته همان بودی و زنده شدن خاطرات وحشت مقابل شدن با اين آئينۀ زنگار 

رابشگافی بجز خون و خاکستر و خيانت و خباثت و دو روئی و پستی و پلشتی و نيرنگ و فريب و سازش و سفسطه 
ديگری نبينی ، پس چيز ....... ودروغ و ريا و وعده ووعيد و چور و تاراج و خون خاليق در جام کردن و سرکشيدن و

و اما تاريخچۀ هيوال سازی در سرزمين آزادگان ، برگشتی . بهتر آن بودی تا اين آئينه های هيوال نما را شکستن گيری 
به پار وپيرار که هر از خود و بيگانۀ جهت چور وتاراج خاليق و سر زمين آبائی شان ، دست ها بر زدی و کله های 

ار شان بکار اندرگماشتی و هيوال هائی بساختی آدم رو و جناور خو که کاری جز مريض و مفلوک و چروکيده و بيم
دريدن و خون ريختن و نيش زدن و زهر پراکنی و خوردن و بردن و ويران کردن نداشتی و چنان خون بريختی که 

 و نوشتن آن عرق تاريخ نظيراش نديدی و چنان وحشت برپا نمودی که هيچ درندۀ بدانها نرسيدی و آدميت را از گفتن
البته اين نخستين هيوال نبودی که بر اين سرزمين صادر گشتی ، اين گونه هيوال ها بسيار . شرم و خجالت برجبين آمدی 

آمدی و رفتی و در قفای شان جز بدبختی و ويرانی و فقر و مرض و بيکاری و فساد و تباهی وکشتار و نام بدی و 
بان يا سازندگان اين هيوال ها را عادت برآن بودی که تا جای امکان آنان را آزاد صاح. سرافگندگی چيزی بجای نگذاشتی

و تمام االختيار گذاشتی و کردندی هر آنچه از ناروا کردنی بودی و در فرجام تيخ از غالف کشيدندی و سر هيوال بريدی 
 و باز کار از سر گرفتی ، تو گوئی و هيوالی ديگری با شکل و شمايل ديگری بساختی  و به جای هيوالی اولی بنشاندی

اين هيوال سازی ها از روزگاران پيشين ، آن زمان که خيلی از . آبی از آب تکان نخوردی و خمی به ابرو نيآمده بودی
 را درنورديدی و خاليق را پا مال هوس های شوم خويش نمودی ، آغازيدن آزادگانبی خدايان وحشی صفت سرحدات 

ساختندی وبد رگی و نا امينی و نا نجيبی و بعد تر در تقابل با هيوال سازان سرخ ، هيوال سازانی از گرفتی و تره کی ای ب
 مال و چلی ای دست بکار شدندی و گلب بی دينی بساختندی و برهان بی دينی و  بندۀ رسول شمشيرئی و ) سيا ( جنس 

بعد ها هيوال . اری بودی و نان خاليق با خون شان تر ، و اين هيوال سازی همچنان ادامه داشتی و خون خاليق ج........و
، و .....های ديگری از جنس ديگری بساختندی و بجان خلق خدا بينداختندی و نام اش گذاشتندی اعزام  و جزام و

بعدترک هيوالی ديگری از سر زمين ديگری صادر بکردندی و اسمش گذاشتندی بچۀ الدن و اين بچۀ الدن را فرزندانی 
 خونآلوده و خون خور و خون ريز که همه وقت طالب خون ريزی و خون خوری بودی و چنان خون خوردی و بودی
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خون ريختی که از کنترول برآمدی تا اينکه هيوال سازان  در فکر مهار آنان برآمدی و با دادن يک مشت ويتامين 
B52غافل از اينکه اين  ،و سر از تن جدا گردی دمار از روزگار شان بدرآوردی و فرزندان شانرا تيغ اندرگلو ماندی 

و اما اين بار هيوالی .  درست همانند هيوال های پيشينهيوال ها را چون سر بريدی ، هزار سر ديگر از آن بيرون شدی ،
و بجان خلق خدا اندر انداختی و فرزندان ناخلف ديموکراسی )) حکومت مردم (( ديگری بساختندی  و اسم اش گذاشتندی 

  ديگر گذاشتندی ونام و هزار و يک  و وارخطا و عطا  و سه  ستمستم   و دو و نافهم فهيم و محمود وداتی را حامد وار
 باز همان آش بودی و همان کاسه و همان خون خاليق درجام کردن و ثروت خويش بر گردۀ خلق خدا سوار کردندی و

 بزرگی روا  بسدانستندی و به خلق خدا توهين)) نۀ مردم آئي(( تا بام کردن و امروزه روز همين هيوال ها خود را 
  مردم رانده وپس بر ما بودی که اين آئينه ها را بشکستی  و با شکستن آئينه های زنگار گرفته و تاريخ زده و. داشتندی

تاريخ ملل  خط زرين درج ر ديگر با بااش و نام نامی ، ملتی را دوباره به سروری  برساندی....... وخدا شرمانده 
  . نمودی جهانسرافراز

  
  

  خدا آن ملت را سروری داد          که تقديرش بدست خويش بنوشت                      
  

    با آن ملت سر وکاری ندارد         که دهقانش  برای ديگران کشت                
 
 
 

                    


