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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  اءنوشتۀ ضي
 ٢٠١٧ جون ٠۴

 
  ايکاش حاکمان و رھبران افغانستان 

 !!ند را می داشت"آريانا سعيد" ھمت و شجاعت  
  

 اخيراً خواھد ھمان لباسی را به آتش بکشد که  می"آريانا سعيد"دھد که خانم   نشان میئیتصوير ويديو

با پوشيدن آن در يکی از کنسرتھايش در پاريس موج عظيم انتقاد ھا و اعتراضھا را تا حد رکيکترين 

ھمچنان کسانی ھم بودند و ھستند که خانم سعيد را . دشنامھا از طريق صفحات مجازی در بر داشت

آريانا ( {:  فارسی بنويسيدھرگاه شما خوانندۀ گرامی در يو تيوپ اين جمله را به زبان. پشتيبانی می کنند

خود آريانا سعيد و سخنھايش را )  که باعث مشکالت جدی در افغانستان شده بود آتش زدئیسعيد لباسھا

  . })تا آخر آتش زدن لباسھايش، مشاھده کرده می توانيد

در تصوير به نظر می رسد که خانم آريانا سعيد، ھمان !  به ھر حال

 آن ھنگامه بر پا شده، می خواھد آن را به لباسی را که به خاطر پوشيدن

اما قبل از اين کار سخنانی دارد که لُب و لعابش را با اختصار . آتش بکشد

  :صورت نوشتاری تقديم تان می کنيمه و ب

اين " اشاره به لباس: ( " آريانا سعيد سالم می کند و به ادامه می افزايد

دم افغانستان ھمه مشکالت ھمان لباس بد بخت است که تعداد زيادی از مر

کنند که ھمين لباس بزرگترين  داخل کشور را فراموش کرده و فکر می" 

مشکل را برای افغانستان به وجود آورده و يگانه پرابلم افغانستان ھمين 

 و اگر ھمين لباس نمی بود، ھيچ مشکلی در وطن نمی. لباس است و بس

و !!!  و ھم خنده دارسف آور استأراستش اين وضعيت ھم ت!!! داشتيم

  :دھد که ادامه می

م به توجھ.  اتاقم را جمع و جور کردم از خواب بيدار شدم،ھمين که 

به اتاقکی . ستفاده می کردمن اآکنسرتھا از معطوف شد که در ئیلباسھا

ن ميان نظرم آدر. است، رفتمن لباسھای کنسرتی ام جا به جا شده آکه در
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را بلند  آن. و ھفتۀ اخير به خاطر نازک بودن و يا گوشتی بودن آن ھنگامه بر پا شدهبه لباسی افتاد که طی يک يا د

 مشکالت و ۀ به لحاظ خدا اين چه روز است؟ ھم: ماجرا بار ديگر به کله ام خطور کرد و با خود گفتمۀکردم ھم

 تاريخ شايد نظير نداشته بدبختی ھای افغانستان فراموش شده، به جايش اين لباس اينقدر بحث بر انگيز شده که در

 بدبختی ھا در افغانستان شده و اگر ھمين ۀ که ھمين لباس من است که باعث ھمکنند باشد و اکثر مردم فکر می

  !!!لباسھا پوشيده نمی شد، در افغانستان ھيچ مشکل نمی داشتيم

لباس (  يک چيز را نشان بدھمخواھم می! صبر کنيد: خانم سعيد ھمزمان با ژست معنی دار به بيننده ھايش می گويد

 در برابر رنگ گوشتی حساسيت دارند؟ -دانم چرا مردم ما اين لباس رنگ گوشتی دارد، نمی) دھد را نشان می

اين لباس آستين دار است و در داخل خود . کنند اين لباس نازک و لُچ است، حقيقت ندارد طوری که مردم فکر می

بخت در بيرون خود يک تکۀ ديگر ھم دارد و حتی در کمر خود يک دامن يک استر لُک ھم دارد و اين لباس بد

که  به خاطر آن.  که اين لباس در ويديو ھا و عکسھا نشان داده شده است، آنطور نيستیابه گونه . بسيار دراز دارد

تصوير ھا از روی ويديو سکرين شاپ گرفته شده و از طريق صفحات مجازی درمعرض ديد مردم طور ديگر 

بعضی اعتراض و تنفر نشان داده . ھرکدام از کاربران به زعم خود در مورد آن قضاوت کرده اند. گذاشته شده است

  . ...نام افغانھا را بد کردی و برخی ھم حمايت کرده اند) اريانا سعيد( و گفته اند که تو

شما لباس بی اندازه آزاد . رده امصورت عادی از پوشيدن لباسھای بی حد آزاد اجتناب که من کسی ھستم که ب!  بلی

شما حتماً متوجه شده ايد که يخن پيراھن ھای من باز نبوده و ھمچنان لباسھای کوتاه را . را در تن من نديده ايد

واما برای . نپوشيده ام، حتی ھمين لباس موجود که ھمھمه برپا کرده در خارج از افغانستان يک لباس عادی می باشد

  ....رود الزم است لباس متفاوت بپوشد الی ستيژ میيک ھنر مند که با

لباسھای من اعتراض کرده اند،  که با ديد منفی و افراطی به ئیای کاش آنھا: سف کنان می افزايدأآريانا سعيد تخانم 

 تا به دنبال چيز ھای پيش پا افتادهآن خالف . فرياد بکشند شان با صدای بلند مشکالت بنيادی افغانستان را به ۀھم

من ممنون کسانی ھستم که با شناخت ازشخصيت من،  مرا پشتيبانی کرده . سرحد دشنام بر يکديگر توسل می جويند

دانند؛ من کسی ھستم که با جديت لباس افغانی را در کنسرتھا پوشيده ام و چه بسا دختر خانمھا با  اکثراً می. اند

را از مغازه ھای لباس فروشی خريداری کرده  جود دارد آنخريداری لباسھای افغانی که در ليبلھای آن عکس من و

دانم که من  قابل ياد آوری می. اند و در محافل عروسی و ھرجای ديگر به گونۀ فيشن مورد استفاده قرار داده اند

  ...نمی خواھم تمام کريدت را از آن خود بدانم، ولی سھم شايسته را در پوشيدن لباس افغانی انجام داده ام

 فرض کنيد، در کنسرت پاريس اين لباس را نمی پوشيدم، آيا مشکالت و بدبختی ھای افغانستان با نپوشيدن آن ...

توسط من خاتمه پيدا می کرد؟ آيا بزرگترين مشکل افغانستان ھمين لباس من است؟ آيا کسانی که مرا انتقاد کرده اند، 

رد سال اند در مجالس ئی که ھنوز خرتی من ديگر پسر بچه ھابه اين فکر شده اند که با پوشيدن يا نپوشيدن لباس کنس

 نمی ئیکشور ما رقصانده نمی شوند؟ و در آخر شب ھرکدام به خاطر بردن آنھا به خانه ھای شان جنگ و رسوا

کنند؟ و يا ديگر فرخنده ھا در مالی عام جان نمی دھند و سوختانده و يا سنگسار نمی شوند و يا دخترک ھای زير 

 نمی زنند، انتحاری ھا و کشتن ھا و دزدی ئیبراً عروسی نمی شوند و طفلھای معصوم در سرکھا دست به گداسن ج

  ؟...ھا خالص می شود و 

به را بسوزانم و اين آرزو را دارم که ديگر مردم ما  من تصميم گرفته ام که اين لباس بدبخت را آتش بزنم و آن! بلی

ف ھمگان متحدانه توجه شان را برای حل مشکالت اساسی افغانستان معطوف  خالهاين لباس بيشتر توجه نکنند، ب

 امن ھموطنانم را و حت. آتش می زنماگر فکر می کنيد که مشکل افغانستان در لباس من است، من آن را . بسازند
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. گناھی ندارندکسانی که نفرت کرده اند، . کسانی را که نفرت نشان داده اند، ھمه را دوست دارم و احترام می کنم

  .آنھا دنيا را نديده اند. زيرا جاھل ھستند

  : يک پرسش دارم

اگر قرار باشد به خاطر پوشيدن لباس خاص کنسرت مرا بد خطاب کنيد و در قفای من ھرگونه گپ بزنيد، دشنام 

اس مرا نمی  که در داخل افغانستان به سر می برند و لباسھای مثل لبئیپرسش من اين است؛ آيا زنھا... بدھيد 

گی راحت بيرون از منزل کار نمی کنند زندپوشند، چادری دارند، با حجاب ھستند و به ميل شما لباس می پوشند، در 

صد زن و دردانم که از پنجاه تا ھفتاد   بيش نيست و اين را نيز مییادانم اين چادری و حجاب بھانه  دارند؟ من می

نھا آلباسھای من مخالفت کرده اند، ازايت کردند، ولی بيست فيصدی که با مرد افغانستان مردم خوب ھستند و مرا حم

  . کنم که مادرھا، خواھر ھا و خانمھای شان را اذيت نکنند خواھش می

کنند و از آريانا سعيد ياد می  گويند که زنھا و خواھر ھای ما با ديدن اين لباس اريانا سعيد، تقليد می  مییاعده 

اس ستيژ است، لباس ھنر مند است، طبيعتاً لباس ھنرمند با لباس عام فرق می کند و ھيچ آرزو اين لب! نخير. گيرند

  ....ندارم که دختر ھا و يا خانم ھای افغانستان اين گونه لباس را بپوشند

 ھا و توضيحات خانم سعيد تا آخر ھمان لباس ھنگامه بر انگيز باالی ستند فلزی قرار که از آغاز صحبت حالیدر 

خره خانم سعيد گوگرد را به صورت واضح به نظر می رسيد، بااله اده شده بود که ھر قسمت از اناتومی لباس بد

اگر قرار باشد که مشکل افغانستان به خاطر اين لباس و نپوشيدن اين لباس : دست می گيرد وھمراه با اين جمله ھا

  .حل شود، من آن را آتش می زنم

که  رود تا آن شعله ھای آتش باال می. را آتش می زند سعيد بوتل پترول را باالی لباس می پاشد و با گوگرد آنخانم 

  .صورت کامل از بين می روده ب

ھموطنان عزيز، ھمانطوريکه به خاطر : گويد کند و می خانم آريانا سعيد بسيار احترامانه خطاب به ھموطنانش می

 که با اتحاد کامل ھمگی به خاطر مشکل مصداھای اعتراض باال شد، خواھشمندلباس من در کنسرت از ھر سو 

مشکل اساسی کشور ماجنگ،  فساد، بيکاری، چور، چپاول، آدم کشی، انتحاری، گوش و . افغانستان صدا بلند کنند

شتن آنھا تالش کنيم بينی بريدن زنھا، بد بختی ھای قومی و زبانی و ده ھا پرابلم  ديگر است که به خاطر ازميان بردا

  .و مسلمان واقعی باشيم

  .در اخير آمد، آمد ماه مبارک رمضان را به ھمه ھموطنان تبريکی گفت رفاه و سعادت مردم افغانستان را آرزو کرد

  درھر کلمه جمله"افق"ديدگاه ھفته نامۀ 

و مخالف از منظر ديدگاه ھای وقتی سر و صدای لباس خانم آريانا سعيد در سراسر دنيا پيچيد، سيل نظريات موافق 

فردی توسط اشخاص و ھمچنان از منظر جمعی افراد از نگاه دينی، فرھنگی، مدنی و ھنری از طريق صفحات 

و اما . مجازی چون وبسايت، فيسبوک، تويتر وھمچنان از طريق رسانه ھای خطی، آوازی و تصويری بيان گرديد

باشد اين است که خانم آريانا سعيد به خاطر احترام گذاشتن به   میحايز اھميت" افق"آنچه از ديدگاه ھفته نامۀ 

، شجاعت و متانِت بسيارھوشيارانه و ھنر مندانه چيزی را که به حق يا ناحق به ءخواست مردم از نھايت شرم، حيا

  :و اما. آتش زد) لباسش را(را  خواست مردمش نبود آن

ا به وسيلۀ خلقی ھا و پرچمی ھا به کرسی نشست، آنھا با وعده  کودتای ھفت ثور که به حمايت روسھ:خلق و پرچم

کاربردن اصطالحاتی که بی سوادان و حتی اکثريت با سوادان افغانستان به معنی ه و با ب) کور، کالی ، دودی( ھای 
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 ده ھا آنھا پی نمی بردند مثل؛ انديشۀ نوين، پرولتاريا، فيودال، امپرياليسم، شئونيزم، رھبر کارگران جھان و

  . توده ھای وسيع مردم را به خود جلب کردندهنا آشنای ديگر توجاصطالح 

،  ابراھيم دھقان والی پروان بود، مرا در مکتب بسيار دوردست !! به ياد دارم در زمان نورمحمد ترکی نابغۀ شرق

 صنف اول تاسوم به خواندند از مجموع شاگردان که در يک مسجد درس می.  تبديل کردندئیجزا) يخدره( غوربند 

اما مردم ساده دل آنجا به خاطر خشنودی حکومت خلقی ھا کلکين ھا و دروازه مسجد را سرخ . بيست نفر نمی رسيد

که در شھرھا و پايتخت چه می  اين. ساخته بودند و شعار ھای سرخ خلقی به در و ديوار مسجد نصب شده بود

ه دلی مردم،  حکومت خلق و پرچم از ھمان آغاز به کشتن، زندانی اما درمقابل ھمچو ساد. گذشت ھمه به ياد دارند

که زمانی فرارسيد که انسان، حيوان، پرنده ، خزنده تا سنگ و  گر انديشان دست زد تا آنن و داساختن و تبعيد مخالف

 مردم بد نصيب آيا... د قرار گرفتکاچوب و کوه دشت افغانستان آماج توپ، تفنگ و طياره ھای بم افگن تا لونا و اس

افغانستان اين حق را نداشتند و يا ندارند که از سران حزب خلق و پرچم تا اعضای شعوری و غير شعوری آنھا اين 

ما خلقی ھا و پرچمی ھا مردم را بی گناه کشتيم، زندانی ساختيم، تبعيد کرديم، به عقايد (:  جمله ھا و کلمه ھا را که

را به جرم مسلمان بودن و يا عدم ... دار، تکسی ران، مالزم، دھقان، کارگر کاند.  دينی شان دست درازی کرديم

چه می شد اين عملکردھای شان را روی کاغذ می نوشتند و به گونۀ ... ھمکاری باحزب ما به قتل رسانديم 

کردۀ که تا ھنوز بسا خلقی و پرچمی که صدھا تحصيل در حالی. را آتش می زدند سمبوليک مثل آريانا سعيد آن

 بدون آنکه شرم وحيا داشته باشند در دامن غرب افتاده و به ب به قتل رسانده اند  غرب را به جرم تحصيل يافتۀ غر

 ئیياد ودکای روسی شامپاين غربی را سر می کشند و يگان وقت بسيار مزورانه و شيادانه با ھمان دپلوماسی بی حيا

  ...).داشتيمماھم يگان اشتباه : (ا می کنند کهبه اين اکتف

مان حاکميت ن در زآپس ازافغانستان در زمان داوود خان و )  اسالمی-سياسی(گان تعدادی از بست :مجاھدين

اکثر آنھا اگر در افغانستان کدام . گی شان با خطر مواجه بود به پاکستان و ايران متواری شدندکودچيان ثوری که زند

حکومتھای . م ورود به پاکستان در زمين گياه نداشتند و در آسمان ستارهسر پناه معمولی داشتند يا نداشتند، اما ھنگا

ايران و پاکستان بنابر سياستھای شيطانی شان زير نام دين و مذھب آنھا را ميدان داد تا از نام اسالم و حاکميت 

گی شان در زنداران تن از مسلمانانی را که الحادی خلق و پرچم و ھمچنان اشغال افغانستان توسط لشکر سرخ ھز

لبيک !! از شيعه تا سنی به ندای اين مدافعان اسالم . خطر بود،  به نام جھاد فی سبيل هللا به سوی خود جذب کنند

اما ديده . گی کردند مرحلۀ شھادتھای بی شمار ايستادگفتند و ھرکدام را به حيث رھبر قبول کردند و در راه جھاد تا

 سقوط حکومت داکتر نجيب هللا ھر کدام زير نام حزب، قوم، زبان، مذھب شد که سران تنظيم ھای جھادی پس از

از . ومنطقه به خاطر احراز قدرت به جان ھم افتادند وافغانستان را به حالت بد وبد تر از دوران خلق و پرچم ساختند

 شمار  ھای عامه و بیئیمصيبت جنگ تا قتل ، رھزنی، دزدی، چور، چپاول، غصب زمين و غصب ساير دارا

با وجود قتل و راکت پرانی (بدبختی ھا را به وجود آوردند و اما عجيبتر از ھمه که اخيراً آقای گلبدين حکمتيار 

ھايش در شھر کابل، نامش در ليست سياه جنايتکاران جنگی درج شده بود و پس از شکست موقِت طالبان ظاھراً با 

ردم بی گناه از جمله انتحار و انفجار که تازه ترين حملۀ حکومتھای کرزی و احمد زی در مصاف بود و به قتل م

باشد، با اشرف غنی معاملۀ صلح   کابل میئیانتحاری او به قتل رساندن مردم بی گناه ملکی شاه شھيد و ميدان ھوا

 ئی و گستاخی بی حد يک بار ديگر با ساز وبرگ مھيب نظامی و ھمان موی دراز ھائیرا انجام داد ولی با پُر رو

را فراموش گذشته : (  تمام گفتئیکه بار ھا به کشتار دست زده اند، ھوا و فضای کابل را متشنج ساخت و با پر رو

ت اخالقی را نداشت که حد اقل به خاطر ارواح شھيدانی که حتی پنج نفر ھم بوده باشد، جرأو اما اين ) می کنيم
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ببينيد که فرق ميان آريانا سعيد يک خانم ھنر مند تا اين داعيه . گان آنھا ابراز تسليت کندند و به باز مانداتحاف دعا ک

  داران اسالم از کجا تا به کجاست؟

 طالبان، کرزی و احمد زی را به خاطری در يک رديف قرار داديم که ھرسه اينھا خار :طالبان، کرزی و احمد زی

 سياھی است که زمين سوخته، نسل کشی، طالب ھمان ھيوالی. کند  اند از يک خارستان که رنگ آنھا فرق میئیھا

کرد و اشرف غنی تا آخر و اما کرزی آنھا را برادر خطاب . فرھنگ سوزی و سياھی را از خود به جا گذاشت

توانست که اعلی ترين نمرات منفی را در فساد و ده ھا ) زی ھا( عالوتاً حکومت ھای تقلبی . نھا حمايت کردآاز

  . در سطح جھان کسب کندجنايت ديگر برای افغانستان 

آيا اين دو حاکم متقلب و حواريون شان که غرق در عشرت جھنمی اند، نمی توانستند به خاطر آنھمه جناياتی که در 

دوران حاکميت شان به وجود آمده، حد اقل مثل خانم آريانا سعيد اخالق می کردند و کارنامه ھای اعمال شان را به 

  آتش می کشيدند؟

اين نتيجه می رسيم که خانم آريانا سعيد اين ھنر مند گرامی توانست با آتش زدن لباس يک عمل در فرجام به 

جسورانه و متھورانه را در برابر بد اخالقان حکومتی، سياسی، مذھبی و ساير کسانی که به ھرنحوی بر ملت ما 

  . فقيت تمنا می کندبرای خانم آريانا سعيد مو) افق(ھفته نامۀ . جفا کرده اند، به نمايش بگذارد

  

 

 


