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 ۵۱/۸۰/۶۸۵۲          مسعود فارانی

 قلمداریکه تبدیل به قمه دار شد !
 

 بنال ای بلبل بیدل کـــه زنگ معرفت کر شد             صدف خر مهره بار آورد ستم در حق گوهرشد
 

خاطر  برای خشنودی که ، بی مضمون شده است و ماندهدر شخص مقالۀ را خواندم و تعجب کردم که نگارندۀ آن،
    .بگذارد را زیر پا ی ملیخواسته است ارزش ها، دیگر  فرد کوچک یک

میدهد  طوری ارائه رانظر  و می بیندعقده های شخص کوچک دیگر  انبار خانۀ ۀاز دریچ بار این ماندهاین شخص در
 از جانب دیگر عطش و داده باشدنشان  (کمتر ازخودش) ۀ را به دوست دو روزو آستان بوسی اش  خدمتگاری که

نه تنها  آگاه  اجتماعدر  اوغافل از آن است که نوشته  او د.گردتسکین سبب  را  ده اششناحل  سوزندۀ عقده های
 . زاستتمسخر ارزش ندارد  بلکه 

ازین اندوخته ها چه  اگر پرسیده شود که در طول عمرش علم میزند رایت و فراست ود شخص که داد از دانایی و
 چرا خور اقناع در دست نیست.در جوابی ،نمود ءبخش اجتماعی را سامان داده است؟ که بتوان برآن اتکاثمر کاری

 ازینو سرا ایسمبه آن  سرا ایسمازین  واهیحرف های با که موصوف  می بینیم تمام عمر او را ارزیابی کنیم اگر که
در غیر  .برای کسب شهرت بوده است فریبی، فقط مصروف عوام خیرات خانه مسجد و به آن خیرات خانه مسجد و

وقتی او  داشته باشد، تا جامعه بتواند بر آن دست آورد، دلخوش کند. بساط که در بدست نیاورده چیزی بیش ازین آن
بجای بی هوده گویی ها  ایجاد ارزش   درین مهاجرت و نموده اقدام به کار های بزرگمی بیند که خبرگانی کم ادعا 

ستند نموده م تدوین کتابهای اقدام به ،بلکهپرهیز کرده نه تنها  فریبی  و عوام و مسامحت کاری از کته گوییکرده اند، 
ارادۀ  امتکی ب  و کمرنگ شده بودند، دوباره مسخ قلمداران قمه دار، به وسیلۀ پیوسته که تا تداعی افتخارات ملی اند،
ین و تحس قابل قدر های ارزنده وطندوست، منحیث انسان آگاه در اجتماعن کم ادعا خبرگاازین سبب  ،گردند احیاءآنها 

 می باشند. 
پـُر  در احاد جامعۀ وطندوست، شخص محبوب خودج زحمات بر حق از نتائ که ، زمانی جناب عبدالرحمن مثال ْ  

محمد  جناب است. دوم ر وطن، شناخته شدهاشخص عزیز و غمخو و بخصوص در شرق افغانستان و خردمند کار
وایای که ز ینت کارانابر خاسته از جنایات خی مرده ریگ که با تالش نستوهانه توانسته است است اعظم سیستانی

  قادر شده بیک طرف زده، شرا با قلم توانایرسوب شده  دیر مانده  آن مرده ریگ ، را پنهان کرده بود تاریخ حساس
 در ئیس استخباراتر فرزند مخوف ترین مورد در خصوص به و وصف را در بخش تاریخ روشنگری قابل است 
یاد  شخصیت ازینرو این دو  .بشناساندبه جامعه  با اسناد انکار ناپذیررا  خلیلی استخبارات زاده (1)افغانستان  تاریخ

 ند.می باش خاص اعزاز و مستحق اکرام شده در جامعه
گذشتانده عبث  متوجه میشود که عمرش را به زندگی اش و در آخررا میخورد  حسرت آنها موالنا شناس متظاهر اما 

نا جوانمردانه   ملی بی غرض را اشخاص ست که قلم را قمه ساخته بی موجباو  است. نه زاغ شده است نه رزاق .
به  اش بارگاه آرگاه و است که با تمام ِ   شخصخشنودی  که دارداو یگانه مفاد! این کار  می زند. خنجر ،از پشت

 نمی ارزد.  و توتی نمی ارزید
 

تکیه  ه ک ینازجزبه  تحصیل و کتابخوانی ها نمی تواند جوهر اصلی را تغییر دهد،  ابت کرده است کهزمانه بار بار ث
 ردوبر هیوالی درونی اش فایق آید.  فراست توانسته باشد صورت و سیرت را یکسان سازد،  درایت و دانش و بر

اصل  امه زربفت در پنهان سازی آندر سرشت داشته باشد اگر با هزار ج ذاتی ولدنی  که آدمی آنچه را ،غیر آن
 زیرا او در بردن علم فراست از صورت به سیرت قادر نشده است. بازهم اصل اش نمایان میگردد. بکوشد درونی

آن  ظاهر می شود که  بسیار خوب  اصل درونی شان قرار گرفت بو رنگ وبه تمیز  اگر در امتحان چنین انسانها
  ؟نیست یا است خوش تمیزشخص 
و درایت  کند نه با شکیباییسنگین  سبک و مسایل را در آئینه خبث درونی خود بیند و وپدیده ها  اصل  کسیکه

  ، چنین شخص همیشه در خطاست.انسانیاز دید  منطق بر معیار های  و اندیشوی
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نقیصه  تا به دنبال شناخت وادار میشویم ،ندی می ککینه توز صواببرابردر  که  می بینیم   وقتی به نویسنده آن مقال
 دالیلی دارد. چرا بعضی اشخاص آگاه از رفعت به ذلت سقوط میکنند بدون شک این سقوط از خود که برویم

  که میشود به وجدانش استشخص با کرامتی صاف موالنایی  ، تحت اندیشۀقبال ًفکر می شد نگارندۀ آن مقال 
کینه ماز واغ بنابه اخیر او را که از حقایق  ییکلی گو  ببخشید لجن نامۀ  ،ۀ اما زمانیکه مقالتبار قایل شد، اع اعتماد و

اشخاص بی سواد و کم سواد اگر خطای  اشک در چشمانم حلقه زد که م،است بر میخورکرده  اغماض وچشم پوشی 
شم سقوط میکند که چ رفع کینه هایش تا سرحدی شخص نسبتا ً آگاهی برای میکنند قابل بخشایش اند اما زمانیکه

ی یعقده های ناحل شده اش قرار گرفته کاری میکند که جز بی آبرو زیر باراغماز کینه وبصیرت را می بندد و با 
می  نیک سیرت آدم هر  سبب تعجب  عمل او این  ندارد.  اجتماعی و انسانی برای خودش، دیگر هیچگونه ارزش

 شود.
 

ی از شأیاری میکردند تا سبب خطای که نبا نصایح نیک شان جوانان را  پیران تجربه کارمرشدان و در گذشته ها  
ثیرات مثبت أرا باید انتخاب کرد که ت که برای انتخاب رفیق، کسی نشوند. آن بزرگان می گفتندضعف درونی میشوند، 

  ،شما باقی بماند نه اینکه اعمال او شما را از راه راست منحرف سازد. ازینرو رفیق شفیق قبلی این قلمدار از آن بر
 حضور در اجتماع ال مفقود بودن دوبارهبعد از چندین ساین شخص  که به پایمردی وی  شورای نظاری جوانی بود 

امات که مق وساطت گر مقامات بلند دولتی بود، خدمتگار که از سه پشت رفاقت با کسی داردطرح  و اکنون  پیدا کرد
کم مایه را مؤظف  برای خوشگذرانی ها اشخاص پس در بین مردم ظاهر شده نمی توانستند  شان گناهان خاطره ب

ثیر أت لبی کما این چنین اشخاص میانجی گری داشته باشند. و شخص واسط کار غریزوی شانمیساختند تا برای ش
یجه میگریم  نت یعنی مرض ساری است نه صحت. بیشتر نسبت به کتاب بر وجود شخص ضعیف النفس گذاشته است. 

 که با دیگ نشستن  آدمی سیاهی بردار است. 
ق ال خلؤس .دارای ارزش نیستنج با ذره س اش میکند که ممدوحکـُرنش به کسی  بدون صله و بخشایش قلمداریکه
 که جز خیر هیچگونه ضرری به جامعه کسانی را مذمت میکند پس چرا؟ این مظلوم با سخنان نرم و نرمک ،می شود

ید که خباثت آنان اظهر من الشمس است. مزید نما کسانی را ارج گزاری می خودش ،ه اند و بر خالفسانیدو مردم نر
می آورد  از کسانی است، مثالشده  روایی غرق در باطالق نا خود به دیگران، ر پند دهید بر آن وی غافل ازینکه
ه به ک جبین می ساید؟ آستانی همتی به کمولی  چنین کرد و در حالیکه خودش از کمال چارگی که از ناچاری چنان و

    .به نمایش میگذاردجامعه در  را   ننگ و تنزل اشفخر، جای 
گـُل روی دوستش مدنظر گرفته است معیاری است که بر اساس آن، می توان تمام سیاه  ه خاطربمعیاری را که وی 
ایش جنسی همه قابل بخشو دزدی، جنایی ، سیاسی بدکارانیعنی  را تبرئه کرد، و جنایتکاران جهان کاران و گناهکاران

معیار ارائه شده  همین مرد. ولی درکار شگناهپس بر اساس معیار طرح شدۀ او!! هیچ گناهکاری را نباید  .میشوند
عقده مند درونی اش می  را فراموش میکند و صداقت و شجاعت دیگران را از دریچه کوچک معیار خودش ،او خود

دارد. این ثابت  مخالفتجانبه با آنها  زیرا معلوم میشود که او یک بیند و آن صداقت و شجاعت را گناه می پندارد،
تن به نوش حاضر سقوط کرده حداین  تاچشم دیده ندارد که  زحمت کش نسبت به بزرگان اغمازمیکند که او از منظر 

  .است خجلتکه مایۀ  است چنین مقالی گردیده
 وآمر  را در چنین اوضاع برائت میدهد. او و می نویسد زاده  اء، از سقا برائت میدهداو ر و که از خلیلی مینویسداو
. می گذاردویرانی کابل شد به گـُل روی دوست اش مسکوت  هزار کابلی و 56تل که سبب ق را نظاریو دسته  دار

بر منافع کشور گذاشته اند یادی نمی کند. چرا  و هزاران دیگری که نقد جانشان را الفت ها از دار و وی درین گیر
سبک غیر ارادی بار دوش باد است. او حقیقت را نمی بیند  همچون کاه مسیر باد افقواو م یکهبه خاطر ؟کند یاد نمی

یر مستقیم غ بتواند ترتیبکه به این  را سفید رو جلوه دهد اءبچه سق حاضر میشود تا از خود پائینترو برای خشنودی 
را  و امثال اش خلیلی ،اءکه باید بچه سق گیرد بر کار های خلیلی صحه گذاشته باشد، خالصه او در مسیر قرار می

ته اند باخ شانرا  جاننقد دار  با کسانیکه درین گیر و امانی را زمان و بر خالف تمام جنبش مشروطیت برجسته کند
   به طاق نسیان گذارد.

بریان  و مردم از آتش جنایات آنها اسپند وار گیرد که جامعه به دفاع از کسانی قرار می ،بی مضمون چاره داراین 
 درخت ،، هوا، زمینچوب ،که سنگ ،کند در مسیر سر خم می بار دوش باد، کاه،این  میشوند.هنوز هم بریان شده و 

صادر کند.  تذکره و هویت ملی ضد ملی کارانخواهد برای جنایت او تازه می .شاکی اند و در دیوار از جنایات آنها
که  کسی .ندگوهر ساز را ز گرچه دایره كوزه از كوزه همان برون تراود كه در اوست کهزادۀ آنست  نا رواییاین 
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ازین شخص گالیه  گمانکند، بی می واغماض پوشی چشم از جنایات شورای نظارعمداً گل روی دوستش  به خاطر
 قربانی کند. بی موجب   کوچکتر از خود اش افتخارات ملی را در قدوم دوستان نیست زیرا او خو گرفته است تا

هاتی مردانه اش توجیوانج که ضعیف النفس مثل او برای سخنان نا به وضاحت در می یابد آگاه از نوشته او ۀخوانند هر 
ی است تا به چشم مردم خاک پاشیده باشد به خاطرتوجیهاتی ضعیف و بی مایه اند. این توجیهات  را فراهم کرده که

با  اموالن نام عادت کرده است تا تحتبتواند حقایق را در قربانگاه جعل و جهل، سر بزند. او  در فضای ندید آنها که
 وضاحت می بینیم. ه در مقالۀ اخیر او ب فریبی ها را نتایج آن عوام فریبی کند. مبازی کلمات عوا

 .نانتائج آموزش ازفلسفۀ  موالنایی  وصل کردن هاست  آنهم به نفع جامعه، نه فصل کردن بخاطر خوشی دلک  دوست
  ازه تعین کردندارد، سقوط، سقوط است نمیتوان برای سقوط اند سقوط مرحله فکری را نظاره کنید که سقوط

 او می نویسد که : که موعظه کرده است مراجعه میکنیم. به دالیل برای اینکه سقوط فکری او را نیک بشناسیم
 " نگاهی بر جدال  این تاریخ نویسان می افگنم. یکی که در گذشته طبیب بود وقتی به دیاری رفت که طبابت  او بازار

 ا با مشغولیتی ُپر کرده باشد کتاب های تاریخ را ورق گردانی کرد ونداشت برای اینکه خالی روز های بیکاری ر
 چند مقاله نوشت و نتیجه اش همین شد که عالقه اش به تاریخ جدی تر شد و دیگران هم او را یک تأریخ نویس  برجسته

 .تحویل گرفتند
 زمان   در و بود نوشته حاکم های منظا از یکی میل باب   ای مقاله خویش دیار   در حاکم فتنه از گریز برای که دیگری
 را بیچارگی و مجبوریت کشیدند رویش به را اش نوشته آن حریفان وقتی بود رسیده سمبولیک هرچند قدرتی به شان
 اقتدار و سیاست دنیای در ما که شدم ملتفت بار نخستین برای من او های نگارش در اما و ساخت خویش خواه ُعذر
 دستور دیگران برای دانشمندی که نداشت وجود سابقه این علمی مباحث   دنیای در ولی بودیم گرفته خو ها دکتاتور با

 پس افگندم دان زباله در و برداشتم خود های کتاب قفسه از داشت که اشتباه فاُلن دلیل   به را کس فاُلن کتاب که بدهد
 کنید ....."  تقلید ام کرده من آنچه زا و ببندید را تان چشم یعنی ام کرده من که کنید را کار همان نیز شما

 بی اعتبارخواهد آثار آنها را بباد فنا دهد  فریبانه می خودش به دالیل بسیار نادرست و عوام،  اما از ضعف حافظه
ن از کمال ضعف پیراه را شخص منفوری بر خالف یک کتاب دور انداخته شده وو بدور اندازد  یعنی آتش بزند سازد 

  او.ساقط شده  ینست منطق سازد. امی حضرت عثمان 
 که معاصر، ملموس،  از تاریخی حاکی اند آنها عکسبرحکایت ندارند  توجه کنید مؤرخین که از تأریخ افسانوی

که زنده بودند  و چه زندانیان معتبر موجوده، چه شفاهی و چه سند های  ، از چشم دید های بزرگان زنده و مردهآفتابی
 انتقال میدهند.به جامعه  با امانت داری   ،بودندبه چشم سر آن وقایع را دیده  و
جلو سیالب دزدان معلوم الحال  تا جمع آوری کرده اند موجودهمؤثق  خالصه این دو مؤرخ اسناد معتبر را از منابع   

مانده ن های اجتماعی، سالم باقی از دست آن چپاولگران، اکثر ارزش گرفته باشند که درین دور آشوب خانه بر انداز را
لی گوی، افسانه سازی ـُ تداعی نمودند. آنها مثل این ک را تجدید  تاریخی  این مؤرخین فرزانه اسناد  اند.نابود شده  و

 منظم تر و مستند تر با قبول رنج فراوان  ،تر منضبط بلکه دوباره امانت مردم را به نسل حاضر و آینده  نده انکرد
ه چانصافی را جز بی عقده مملو از   ۀمغرضاندر برابر این خدمت بزرگ آنها جمالت  ند.ه اثبت تاریخ کرددوباره 

تا اهمیت کار آن  بخود زحمتی نداده استیکه این خوش گذران، جز عوام فریبی دیگر به خاطر میتوان نام گذاشت؟
  ها و سقوط فکری می گردد.بی انصافی معرفت نادرست سبب بقول معروف   بزرگان را زمینه درک داشته باشد.

 تا قلم در دست غداری بود ــــ بی گمان منصور بر داری بود  زرگ می فرماید که :از همین لحاظ موالنای ب
 . این بود جواب یک بی عدالتی اجتماعی را از دست داده باشد.اش  معرفت که  طالق می شود کسی ابه دار غدار قلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئیس راین در دوران امیر عبدالرحمن خان وحبیب هللا خان مراجعه شود. زیرا   افغانستانمخوف ترین رئیس استخبارات برای شناخت  (1)
ینه کراپور های بنابه   .وخود میدوخت خود  می برید بود که هللا خلیلی خلیلی استاد  پدر مخوفمحمد حسین خان سفاک  استخبارات 

  مسئولیت بدوش ینبیشتربه نیست شدند.  سرن باشرف افغان ااو  اشخاص معزز و ملی گرایخود   شخصی مقاصدز منشا ا  توزانه
بسزای بدست مشروطه خواهان بزرگ افغانستان  مقتدر در دوره امیر امان هللا خان این سفاک بالخره  که خان میباشد نمحمد حسی

داشتند  در سر  که آرزوی  ترقی افغانستان را  هزاران خانوادۀ باشرف  وملی افغان را ؟ او با راپور های نادرست اعمالش رسید
زمینه بتاریخ مراجعه  در   .میگرفت ساختگی  بزور شکنجه از آنها اقرار دشمن امیر معرفی کرده  و ودشمن انگلستان مزور بودند 

  شود.
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

