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 وجدان ی بهتان و تهمت ها

   

 را  او  ییویدیو  امیپ یک  شیپ روز  چند  ده،یدرخش  خوب  فلم  ها  ده  در  هک(  ودیبال)  هند  ینمایس  ۀدیورز  نیدیمک  اَدوی  راجپال
 راتیخ و یشنیف ونیاسیس یبعض نندما دارد،  هک یثروت و شهرت با او. بود نه شتریب قه یدق 3 از  هک دمید کسبویف در

 .شدیم نه دهید ما خور
 گفتن با بود، نشسته تنها نیقرنط اتاق در و دهیپوش کناز راهنیپ یک صرف. بود ردهک  نه هم شیآرا و داشت نه ییتاک ن

 : ردک آغاز گونه نیا را سخنانش ینمست
  آن  صدیف 71 است آباد انوسیاق هفت انیم در هک بزرگ یهست نیا هک ام رفته فرو رک ف  نیا در گران،ید مانند هم من)

 انسانها اردیمل مین و هفت ما آن،  صد یف پانزده یال ده از نمیک م رک ف و است وهسارک و دشتها جنگالت، یمتباق. است آب
 . است قدرت  ابر آن و است  قدرت ابر نیا هک شنومیم را سخن یک نیهم ام، شده تولد من  هک یروز از. مینیکم یزندگ
ً یقی وزامر   ی م نه را  آن  هم قدرتمندان و  گردد یم نه ثروت به ما یزندگ ۀچرخ و ست یکی تنها ابرقدرت هک دانستم نا

  ی برا  هک  اند ها  کتر رانندگان نند،ک یم یباز مرگ با ه ک اند نرسها و  ترهاکدا نیهم ، یاصل قهرمانان هک بل. چرخانند
 و نیرنگ شتریب آنگاه یزندگ نیا. نندیک م کپا را ابانهایخ و ها  راه هک اند  شانک جاروب ن یا و  آورند ی م کخورا مردم

 (شود کپا دورتک زنگ از  وجدان هک شد خواهد ریدلپذ و بایز
 مگر. شد خواهند  خبر و رفت  خواهند  بگوان، ای دانندیم رحمن  ۀبند را  خود  ،یگاند مهاتما هنیم هم  ن یا ه ک دانمیم نه

 اساس  به یزندگ هک ردهک باز چشم ۀجامع در راجپال. قهرمانان و وجدان ست،ا تهک ن دو لیطو ۀفلسف  نیا از من مقصد
 ۀجامع  یک  ثیح  من  ما  اما.  اند  شده  میتقس  یتگورک  ای  گروه  پنج  به  مردم  و  شودیم  گفته  استک  آن  به  و  گرفته  لک ش  طبقات

.  است بودن خوب انسان و یتقو ما، انیم در یبرتر اریمع هک میاست برابر یک و تیرع یک مند، باور و مند دهیعق
 شورک  گرید  با  یحت  هک  یچ  ها  گانهیب  اند،  شده  آشنا  نعمت  و  ناز  و  یجنگ   دیجد  لتورک  تیذهن  با  ریاخ  ۀده  چهار  در  افغانها

 .دارند فرق امالً ک هم یاسالم یها
. شودیم دهیشن دود و بم دم، یشعارها است، متیغن و مقاومت فساد، الحاد، جهاد، یها بحث شام و صبح ما شورک در
 خوب گروه هر ۀشتک. شودیم زمزمه قبور و قصور یها ترانه ما یها محراب و منابر در ،یاسیس یها ییهما گرد در
 ونهایلیم  مردگان  یها  گنبد  به  یول  اند  قدر  یب  زندگان.  است  یجهنم  و  مردار  مقابل  طرف  ۀشد  شتهک  هر  و  است،  یبهشت  و

 در مگر( تَفََرقُوا َولَ  َجِمیعًا ّللَاِ  بَِحْبلِ  َواْعتَِصُموا: )است نوشته سبز رقیب هر یشانیپ در. شودیم مصرف یراتیخ دالر
  در  اما. شد امضا معاهده و شد زده ها  چنه خوب گرانی د با. است گوشت و اردک بمثابه ها، یشاوریپ اصطالح به عمل
 . شد ختهیر ما مسلمان هموطنان از یاریبس خون مغفرت، و عبادت کمبار ماه
  ی ها قوماندان  اما رد،یک م یزندگ انیروک م در  ییراک آپارتمان  یک در یالحاد نظام جمهور سیرئ نیآخر بینج ترکدا

 گناه یب و  دیسف ی ها چهیموس مجرم  سالران جنگ. نندیک م یزندگ یی  شهیش ی ها اخک در  ی جهاد نظام کوچک و  خرد
  هللا  امان  حضرتیاعل یمل  قهرمان ،یقهرمان به مردم  نیهم یول. شدند میرک ت و ریتقد شتریب و  شدند فربه  شتریب اند، شده
  به  گذرند،  یم سرعت به جوان میزع نیا ارتیز یپهلو از  و. دارند کش گرفت سیانگل از را شورک استقالل هک خان
 .دانندیم یاسیس بتیمص را او بزرگداشت و  بدعت را خواندن  فاتحه او قبر

  ی رهبر به ایبیل ییصحرا شورک مبارز مردم و داد، ستک ش( م 1965-183۰) را فرانسه استعمار ریالجزا مردم
  ی غاز   به  شد،  دیشه  انسان  ونهایلیم  شورک  دو  نیا  در.  دیآفر  حماسه(  م1952-1911)  ایتالیا  تجاوز  برابر  در  عمرالمختار،

 تنها ند،یگو یم یمل قهرمان را یسک نه و نشده دهیوبک ی مارشال ۀرتب سک چیه ۀشان در مگر شود،یم دهید دلور ۀدید به
 .ندارد گنبد قبرش و شده  داده  الشهدا خیش لقب المختار به
  دو  و یجهان قدرت ابر دو ارک ش سال، چهل  در هک ست یبدبخت شورک یگانه افغانستان حال،  تا گرفته انهیم ی ها سده از
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 مگر  گرفت،  قرار  ضینق  و  ضد  نظام  هارچ  لبراتوار  ثیمنح  افغانستان  دهه،  چهار  نیهم  در.  است  شده  یی  منطقه  پهلوان
 .است دهیگرد درد  سبب دوا، یجا به و بوده یمنف آزمون هر ۀجینت
  اقتدار پرچم، و خلق نیخون میرژ اما. ستیفرد ۀمسئل یک و معرفت ۀژیو آدرس مخلوق، و خالق انیم ارتباط نام انتید

 در   را  آن  نوبت  به  دامک  هر  ،یغرب  یفعل  یراسکمود  و  تیجمهور   معجون  و  یاسالم  خالفت  و  امارت  ،یجهاد  و  یمیتنظ
 ۀفیوظ  دگر  یسو  از .  بدهد  اسک انع  شیخو  ۀنییآ  در   را   آن  تا  ردک  تالش  جداگانه  دام ک  هر.  ردک  رنگ  شیخو  یالوژیدیا  خم
 ریگ و شک در دولت چهار نیهم یول بود، یاجتماع عدالت و مردم آواز  دنیشن مردم، شتیمع بهبود دولت، هر یادیبن

 .ماندند ریگ تقدر
 ی مل ۀپروس نیا هک میدید باز چشم با است، یراسکدمو و مردم ۀاراد لیتمث و دارد ژهیو گاهیجا عتیشر در هک انتخابات
  هزاران قاتل با ها گروه ن یهم د؟یگرد یخارج باداران  و زورمندان  یها  هوس ۀنذران یمهارت چه با و شد  اغوا چگونه
 مرگبار  وتک س  شد،  انداخته  ایدر  در  هک  ما  هموطن  ها  ده مرگ  به  و  نندیک م  طواف  را  ها  سفارت  یهمدرد  ۀبهان  به  افغان

 .نندیکم اریاخت
  عاقل  انسان هر هک است، قیعم احساس و نهفته یصدا یک وجدان: نندک یم فیتعر نگونهیا را وجدان روانشناسان

 شده سترکخا ی ها روان. بردیم راه ریخ ی سو به شر، ی سو به  یجا به و ندیکم کیکتف را نادرست و درست او توسط
 با هم یگاه ما سرنوشت داران هیک ت ایآ: هک اند جواب یب پرسش نیا پاسخ انتظار در جنگ، دهه چهار یها شعله در

 نندیک م احساس یراست به نانیا ایآ اند؟ امان در ها تهمت و ها طعنه وجدان، ،ۀمک مح از نانیا هک اند ردهک محاسبه خود
 و ملتهاست، عروج نردبان یریپذ دگر هک رندیپذ یم نانیا ایآ است؟ تیمسئول یک هک بل ستین یبادار یومتدارک ح هک

 ست؟یبرباد و زوال ۀلیوس یپرست گانهیب و تعصب
ً   را  شما  ۀدیپوش  ی رازها  یها  صندوقچه  و  دیشایک م  ندهیآ  ی ها  نسل  به  خیتار  و   زمان  را  شما  مالمت  و  سالمت  روزیک   حتما

 ! ؟  بود خواهد گذشته پلوان از آب و رید آنگاه ند،ک ش یم
———————————————————————— 

 :خواهش یک
 ،ینالوجک ت مدارج  به را خود  یمادر زبان هک نمیک م خواهش زبان یجهان روز مناسبت به  رک ف و زبان قلم، صاحبان  از

 نماز  تین  یخدا  یبرا  ما  ه ک  را یز  دارد،  ازین  شتریب  یمند  غنا  به  زبان  ن یا  اما   است  خوب  استغنا.  ندیارایب  یبرابر  و  رقابت
 ممنون. مینیک م عبادت  و یزار شیبرا قرآن،  زبان به باز میبند یم پشتو به را
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