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  زرغونه صوفی

  ....انجنير شدی فابريکه تآسيس کن  داکتر شدی 
  

اگر به پای لوح محفوظ عرش ادب  خراسان به نياش خرد و ستايش ادب زانو بزنيم در بلندای پروينه های فرينه ذات 
ری و فلسفه و عرفان، در پهنه يی پهناور شعر به نگاره ی زراندوده مردی برميخوريم، که تاج  شهنشاهی خرد گست

باز آفرينی قصر و کاخ بلند هويت ملی، آينی و ادبی خراسان زمين را به سر دارد، وبلور چشمه خرد را چون 
  .بکام تشنگان آن شراب جانبخش ميريزد ساغری بدست گرفته و

  
  ترا تيشه دادم که ايزم بکن    نگفتم که ديوار مردم بکن

ستان کشور بخون وآتش کشيده ی ما صرف نظر از اينکه در روشنفکر کشور، تحصيل يافته افغان ،دانشمند محترم
 آنکه ، صرف نظر ازاز آنکه در کجا و کجا تحصيل کردیکدام رشته تخصص خود را حاصل نموده ای صرف نظر 

آيا کمی با خود انديشيده ی . ، صرف نظر از آنکه مصروف چه کار و چه وظيفه ی استیهم اکنون در کجا قرار داری
و تاريخ فردای کشور آن را . و تسريع جريان تکامل کشور چه استوظيفه تو در پروسه رشد و تکامل که رسالت و 

حال رشد مانند کشور ما در کشور های کم رشد يافته يا عقب نگهداشته شده يا در . به کدام نقش و نگاری مزين ميکند
 در درد مردم و درد کشور خود عميقآ داخل ها يگانه کسانی استند که هر گاه افغانستان، روشنفکران اين سر زمين
 و در غربت و انزوا جاری نا سازگار اند  جامعه با اين شرايط اجتماعی حاکم وشوند آنگاه واقعآ درک ميگنند که در

 مختلف  و تآثيرات دخالت های ، قطب های فکری خود را مستقل سازند ووبايد با شجاعت و دانش بران. قرار دارند
 از تا بتوانند. مبرا شوندسوء ظن ها شک و ترديد ها و ولسانی وغيره را از وجود خود دور و از منطقوی ،ملی

.  انسان رسالتمند تثبيت نمايند به صفتهاي اجتماعي هـاي اصلي همبستگي  به عنوان هستهخود شخصيت و موجوديت
 در تحليل حقيقی و اصلی خود احساس و  ما بايد از شما به آموزيم که روشنفکری،پيشگامان افغانستان روشنفکران و

ل کين توزانه را در راه نفاق رشد جامعه وی است نه آنکه مسائليت های وی در قبال حرکت و ودرک عميق از مسئو
  . ، منطقوی و سمتی اراجيفی را به شکل بيمار گونه به نشخوار گيردملی، تفرقه افگنی از لحاظ لسانی

رفاه  شما ميدانيد که مردم گرائی وسر تعظيم فرود آوردن به منافع اکثريت مردم وروشنفکران و پيشگامان بزرگوار 
در شرايط کنونی .  انسان و طبيعت ميباشدهمهمگانی يگانه راه حل درست و قطعی خصومت بين انسان و انسان و 

 بشر در امور ندگیدر جهانيکه ما زندگی ميکنيم هيچ نوع تصميم و رويدادی را سراغ نداری که خارج از مسائل ز
جامعه گرائی گام های استوار را پيش  بنآ بر توست که اکنون در راه مردم و. ، اقتصادی و فرهنگی باشداجتماعی

، بنآ بر تو ردم گرائی راه انسانی وشرافت استدر حاليکه راه م. ميبری يا مخالف آن در راه تفرقه و رشد بيدادگری
مستقل از  ، آزاد و، سالم، فعالمساعد را برای رشد انسان خردمند  و خوب و درستست که در راه مهيا سازی شرايط

رهائی انسان ها  زيرا انسان گرائی يا جامعه گرائی آفريدن همين آزادی معنوی و. هيچ نوع سعی و کوشش دريغ نکنی
بردن اهميت  الفرد در باخودت منحيث يک اهميت  روشنفکر پيشگام. از زنجير های جبر و استبداد اقتصادی است

هاي  زيرا بلندترين شاخه. گيرد مورد توجه قرار مي» تكنيك بشري«و نيروي آار » عامل انساني« از  افغانیاجتماع
و ترقی و پيشرفت  و رشد دانست و آليه تحوالت نند خودت ديگرانام  يعنی خودت وپرثمر را ميتوان درخت انساني

ت پس افراد خود هستند آه مسير وقايع و تحوالت را تعيين و تحت تأثير هاس انسانها و از خود انسانخود شما بدست 
 که انسان در آن .بمطالعه برخاست و نظام جديدي بوجود آورددر جامعه لذا بايد بشناخت عامل انساني . دهند قرار مي

  .به صفت انسان ارزش و اهميت دارد
  

 روشنفكران تنها آساني هستند آه درون شرايط شخصيت روشنفكران درآشورهاي در حال رشد بدينگونه است آه
آنند و اين  قطبهاي فكري بايد داراي استقالل شونـد و موجوديت آنها به  موجود اجتماعي احساس غربت و انزوا مي

. ها و شك و ترديدهـا بر آنار بماند ظن  هاي اجتماعي از شعـاع دخالتهـا و سوء هـاي اصلي همبستگي عنوان هسته
. يد يادآور شد آه اصل روشنفكري، احساس عميِق مسئوليتهـا است نه نشخوار بيمـارگونه اراجيفي آنگونهضمنًا با

گرائي حل  تدارآـي جدا از مسائل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نخواهد بود و مردم امروز هيچ رويـداد و تصميم و
گرائـي چيزي جز آفريدن شرايط الزم براي  جامعه. قطعي خصومت بين انسان و طبيعت و بين انسان و انسان است

گرائي آزادي معنوي انسان و رهائي او از زنجيرهاي جبر  جامعه. رشد انسـان آزاد، خردمند، فـعال و مستقل نـيـست
از آنجائيكه يگانه عامل مهم، ترقيات و پيشرفتهاي جامعه انساني است پس اهميت افراد در باالبردن . اقتصادي است
هاي  زيرا بلندترين شاخه. گيرند مورد توجه قرار مي» تكنيك بشري«و نيروي آار » عامل انساني«اع از اهميت اجتم

پرثمر را ميتوان درخت انساني دانست و آليه تحوالت بدست انسانها و از خود انسانهاست پس افراد خود هستند آه 
يد بشناخت عامل انساني بمطالعه برخاست و نظام لذا با. دهند مسير وقايع و تحوالت را تعيين و تحت تأثير قرار مي

 .جديدي بوجود آورد
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سازي روابـط  ها هيچ چيز را به آنها تحميل نخواهد آرد بلكه فقط به سالم سازي انديشه َعَلِم حق و عدالت، براي سالم
  .خواهد داشتگرفتن ن چون در يك محيط با روابطي سالم انديشة غير انساني مجال نضج. و محيط خواهد پرداخت

ثمريشان  شمار آه بي آردگان، در اين سو آزادانديشان انگشت گم چرا، چطور، چه بايد آرد؟ در آنـسو اآثريت ره
تر ميشود ولي  تر و دريده دسته متجاوزين هم آه هـر روز فربـه. شان است و ديگر هيچ آرده گـم معلول همنوع ره

اسطوره پاشنة آشيل را نبايـد . ت را در الك خودت فرو بريدوست من با همه اينها حق نداري بهراسي و سر
اند و ميخواهند آنها را  آردگـان هم ميدانند چه چيزهـائي از دست داده گم بخاطر داشته باش آه حتي ره. فراموش آرد
سفه فل. آري دوست من موازين، روشـها و گرايشهاي َعَلِم حق و عدالت، تو را موفق خواهد ساخت. داشته باشند

  .آند انساني تو تمام ناهنجاريها را سرآوب مي
دهد و  انسـان منطقي آسي است آه با خون خود، با مغز خود و با بازوان خود جريان تحول تاريخ را شدت مي« 

  ».آند زمان حرآت تاريخ را در بستر تحولش آوتاه مي
  

 ؟ څه شي زده کړوموږ تاسو نه 
  ما از شما چه به آموزيم

  
حققين، مورخين، استادان، دکتوران، انجنيران، فيلسوفان، دانشمندان، پژوهشگران، اکادميسن ها، ، منژورنالستا

 وتمام قلم بدستان محترم که قبآل و يا دانشمندان ،روانشناسان، متخصصين، افسران، ادبيات شناسان، پيداگوژست ها
 يا کار ميکنيد چه در ساحه ملکی و ،ر نموده ايدامروز در وظايف مختلف از ابتدائی ترين کار تا بلند ترين سطح کا

نظامی ابتدائی ، اگر رسيديدوزارت وباالترچه در ساحه نظامی اگر مامور ابتدائی بوديد يا اينکه به باالترن مقام دولتی 
ی تان عذر ، براما از شما خواهش ميکنيم. ستر جنرالی رسيديد يعنی خورد ضابط بوديد يا تا سطح دگرجنرالی و

   .وطن خراب شده خود را بيشتر از اين به آتش نکشانيد، يکنيمم
دانشگاه ها نيز هم همه و  نت روی کار آمد و درچوکات پوهنتون ها وا در اين چهار پنج سال اخير انتردر کشور م
نصب نترنتی با تسهيالت ا، در چوکات کتابخانه نيزچند پايه کامپيوتر از آن جمله در پوهنتون کابل .ا شدذمذمه آن پيد

وزش خود بهره بيشتر بدست در رشد معلومات و آم و. ر عرصه های مختلف استفاده نمايندتا محصلين از آن د
  .بياورند

همچنان در بسا موارد که کتب و مآخذ مطالب مختلف بدسترس قرار ندارد با استفاده از انتر نت معلومات بدست 
  .آورده و به اکمال دانش خود نايل گردند

  .... ولی با تآسف و صد افسوس و
 با محتوای انترنتی را باز ميکنيم به مضامين و مطالبی بر می خوريم کهی مدتی ميشود که هر روزيکه سايت ها 

، و در پای آن هم گاهی يک نام آميزی گرديده اند، منطقوی وسمتی تزئين و رنگ نفاق افگنانه ملی، لسانی، قومی
اکنون ما جوانان که در جستجوی جمع آوری علم و . است ری از القاب باالئی مزين يافتهوگاهی نام ديگر يا با تذ ک

آيا بيشتر ، نميدانيم چه خواهيم آموخت ؟  به آموزش بگيريم و يا به آموزيمهيم چيزی راادانش در سفر استيم و ميخو
، لسان خدای نا خواسته خرابام لسان خوب است و کدام مطالعات ودوام آموزش خود را به اين صرف کنيم که کد

  .توبه نعوذ بااهللا خرابقوم ام خوب است و کدقوم کدام 
بنی آدم . لحاظ انسانی تفاوتی با هم ندارنداز  از لحاظ اسالمی و عقايد اديان آسمانی بنی آدم اوالده ی حضرت آدم اند و

از لحاظ . بع دارند و تفاوتی با هم ندارنداز لحاظ عقايد داروين وداروينيزم هم انسان ها يک من. اعضای يکديگر اند
  نسبت به  در بشريت   و تفوق راجامعه شناسی علمی و عقايد عده ی از دانشمندان دو قرن اخير هم کدام تفاوت

  .، محيطی و ضرورت زمانی بوجود آمده قايل نشده اند که بعدآ نظر به شرايط جغرافيايیوغيره ،منطقه، لسان، جلد
   

 ما افتخار خواهيم نمود هر گاه سايت های انتر نتی را باز کنيم و مطالبی در آن ها به چشم بخورد که بزرگان محترم
 ، راه های برون رفت از بيکاری های طرح شده که جنگ را محار کنددر شرايط کنونی در افغانستان راه ها و شيوه

، چه  های سرمايه گذاری مطرح شده باشدتطرق پيشرفت و علوي ،شده باشدگرفته بر رسی به و بی روزگاری مردم 
های اداری غلبه کرد ؟  چگونه ميتوان از کمک های کشورهای  بر سيستم جاری نا منظم بودن کارگونه ميتوان

يا ترجمه ی از تحقيقات يا ا کتشافات و يا اختراعات جديد دانشمندان در مختلف به شکل بهتر و موثرتر استفاده نمود؟ 
   .علوم صورت گرفته باشدعرصه های مختلف 

يا از رود های . مودچگونه از بادهای هميشه جاری در کشور انرژی برق را توليد نيا راهی طرح شده باشد که 
خروشان وآب های نسبتآ بزرگ که پوتنسيال و منبع بزرگ توليد انرژی برق و آبياری دشت های بزرگ کشور طبق 

لک ف، از کوه های سربشيوه های علمی چگونه استفاده شودمنابع معدنی به ضرورت مورد استفاده قرار گيرند، يا از 
يا . کشيده صرف نظر از ديگر معادن با استفاده از مرمر جهت صدور ويا حد اقل جهت ضرورت داخلی استفاده شود

 کدام توليدتحقيقاتی در قسمت دشت های فراوان کشور صورت گيرد و نشان داده شود که در کدام دشت و کدام منطقه 
 يا بديل های .يا از نباتات مختلف کشور در قسمت توليد ادويه تحقيقاتی انجام دهند. زراعتی خوب تر و موثر تر است
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و ادبيات لسان های  و يا کتاب هائی در قسمت گرامر .ه نمايندئارا زراعتی برای جا نشينی کشت بته های ترياک
 عموم قرار ترسس بد  فرهنگ های لسان های مختلف کشور را تدوين ولغت نامه ها يا .مختلف کشور تآليف نمايند

تا از آن جوانان  . يا تحقيقات و بر رسی هايی در قسمت ژورناليزم معاصربا ترجمه ها و يا تتبعات انجام بدهند.بدهند
 معلومات و در قسمت ورزش های عام و عنعنوی کشور. موسيقی کشور تحقيقاتی انجام دهنددر ارتباط  .به آموزند

در .  و مدنی اتباع کشور يا شهروندان بر رسی های علمی نماينددر ارتباط مسائل حقوقی. کتاب هايی تآليف نمايند
چگونگی پيروزی بر طرق و شيوه های احيای تصاوی . باره ی تعليم و تربيه اطفال از دانش خود تآليفاتی نمايند

  . ضايع ميکننده بهای خود را به نفاق افگنی و تفرقدر عوض وقت گران. حقوق زنان تتبع انجام دهند
      تعداد زيادی به اين عقيده باشند که هر گاه تحقيقی در باره مسايل صورت گيرد آن را کسی در عمل ممکن است

از لحاظ سياسی حاکميت دارند اين  ولی اين مهم نيست که مورد توجه اوليای امور که درکشور. مدنظر نمی گيرد
 خود ۀساس وظيفت مورد توجه قرار ميگيرد يا نه ؟ مهم اين است که شما منحيث يک انسان رسالت مند و با احتحقيقا

   .   مورد توجه قرار خواهد گرفتآنيل نشود فردا مطمئا بدان ارزش قکسیهر گاه امروز. را انجام داده ايد
دسترسی ندارند و حتی اکثريت  انتر نت  فيصد مردم ما به٩٩،٩٩گر چه جای تآسف است که در کشور ما هنوز هم 

سرعت نت چنين استفاده ميکنند خوب است که انترنت با ما از انتر، ولی هر گاه بزرگواران انترنت را هم نمی شناسند
  : زيرا .تا ذهنيت دانش آموزان و دانش پژوهان ما را به گم راهه نکشاند. آرام تر در کشور ما رشد کند

  
  خت راته غږيږي ـ خدای دې خير کړي چې به څه راته پيښيږي بې ويوخت ته نه ګور

  
  :در اخيربايد تذکر داد که 

 ، زراعت و را در باره راه های رشد اقتصادی، کلتوری، فرهنگیمحقق محترم آيا بهتر نيست تا تحقيقات خود
علويت های احيا و  ،ان هاحت انس، مسائل طبی و صشيوه تعليم و تربيه در مکاتب ،ايجاد فارم های زراعتی، مالداری

 وسائر بخش ها به پيش ببريد به عوض اينکه وقت خود را ضايع کنی و جوانان و نو ، سيس موسسات و فابريکه هاآت
  .جوانان را راه گم نمائی 

، همحکمه عدل و انصاف قرار دادوجدان خود را برای خودت   وانديشیبه  يکبار در حالت تنهائی با خود  بهتر است
مام نقش ها و رول ها را تمثيل در اين محکمه صادقانه ت، وعمل کنکيل مدافع  و و،ارنوالڅ ،به صفت قاضید و خو
، منطقوی وغيره را ميتوانی در قطار اعمال ، قومی، سمتی، لسانیآيا تفرقه اندازی ملی؟ به چه نتيجه ميرسی . کن

 ما متيقن استيم که در اين محکمه هيچ گاهی شايسته بر رسی کنی يا نادرست و غلط تا سرحد جنايت ؟ درست و
لطمه زدن به ارنوال که همچو اعمال را څموضع مدافع حق نخواهد بود و پيروزی نصيب آن نيست بلکه موضع 

، تفرقه افگنی ملی و حتی در اين فعاليت ها را خيانت ملی، ضد وحدت ملی همبستگی ملی پنداشته و وحدت ملی و
يدن کشور خواهد شد تلقی نموده قضاوت محکمه وجدان خودت به محکومی عامل اين اعمال فرجام که سبب از هم پاش

  . ود را صادر خواهد نمودخو عمل کرد ها تصميم 
  

  خــــدای د خپـــــله عيبـــــــه ولي بې خبر کړې       بــــل و عيبو تــــه نــظر کړېچي مـــــدام د
  هغه يو جودانه عيب به يې لـــــوی غـــــر کړې       بل کښيـــودانه عيب وينې پهکــــه يــــــوه ج
  پـــه حيــله حيـله بـــه غــــر د مچ وزر کړې      ه ګنـــــاه لـــــويه لکه غر ويکـــه دي خپــل
و او د بــل اس بــــه برابر کړې    ـه د انصـــاف په الس کښي در کړيکـه څوک تــلـ ـــــ   خــپل 
  چــــي د حـــقه و بــاطل و تــــه ګـــذر کړې      ـــــه دا هسي مــــــنصفي شه پـتــــو لعنت دي
  تــــا دا خپــل صــــــورت پخپله ګاو و خر کړ       د مـــاليــکو مــقام در کــــړتــــا تـــه رب
ان د پاسه کوږ شيکه دي يــــو   ور کړېــــان هغه ســـــاعت لـــه خدايــــه مر       وېښتـــــه د 
وانـــــ    پـــــه پيري کي بــــه څــــه زېرمه د محشر کړې    عمــــــر دي تېر کړ په غفلت کښيد 
اييپـــه پــــــير ـــــوان چاري نه    تــــه پـــه ورځ د عـاشــــورې به څه اختر کړې    ي کښي د 
اخ و ثمر کــــړېپــه دا تــېر      زړې ونــــي چـــينجي وخــــوريلــکه بــــېخ د   عمر بـــه څه 
ني ســــد د سکندر کــــړې     بــه دي خالص نه شي له خزانـــهدغـــــه بــاغ   کـــه چاپـــــېر ور 
  رحمان ستا په غم شريک دئ که بـــــــاور کـــړې     تــــه هي څوک نصيحت نــــه کاو بــــد خواوو

  
  پايان

  
  
   


