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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 
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 Human Rights حقوق بشر

   
  ر خليل هللا معروفیدپلوم انجني

  ٢٠١۶  اکتوبرمدھ  ــبرلين     
  

   

   ددانِسانسان در قف
  !!!شدن چی آسان، آدم شدن چی مشکلمال

 آن اين مثل.  ساخته و به دوران انداخته اند و وجدان بيدار را مردم کابل با ديدۀ بينای بااليانافذ و گومثل 

. ل نکنديافت، که آن را نشنيده باشد و استعماتوان  به مشکل افغانی را می، که قدر سر زبانھا افتاده است

 فاصله ای ست، به "انسان" و "مال"دارد، که بين  می  و به جار بلند نداء برحال و قالاين مثل با زبان 

 معرفتبا ھمين مثل ساده و در دو جملۀ بی پيرايه، به . ھردو جھان زمين و زمان و به فراخیپھنای 

خدا مال را روز ندھد، ورنه سگ را چپه و شناختيم  "خط انسانيت" پرداختيم و حيثيتش را خارج از "مال"

  .کند نعل می

تمام ن و طالبان ديديم و با  مجاھديدورۀ منحوسوطن خود در را در " مال و طالب"ال بارز کارروائی مث

  :در ھمسايگی در به پھلوی غربی خودو  در خارج وطن  اما.  خود لمس کرديمحجرات بدن

و ، که با چه ننگنامه رويم ديده میو بينيم  رژيم آخوندی ايران را میبدين طرف، ًاز مدت تقريبا چل سال 

اين رژيم متشکل از . به زمين زده و روی انسانيت را سياه کرده استرا  انسانعمل کرده و نام فضيحت 

  .آفريند  میرير قدرت است و ننگ ھنوز بر ساماانسان نما " ديو و دد"

ًبارۀ رژيم نازی ھمه خوانده و شنيده ايم، مگر اگر احيانا کسی رژيم نازی را نشناخته باشد، برخيزد و در

 از نظر ه چشم سرببه حيث مينوت و کاپی وافی باالصل رژيم نازی ن را رژيم مالئی و آخوندی ايرا

  !!! ، که از بسا جھات سر رژيم نازی را ھم خاريده استبگذراند

 ٣٠ در صفحۀ "اسير"جناب ملک الشعراء، استاد محمد نسيم کوبندۀ  و پارچه شعر چند جملهخواندن 

دولت انتقادی بود و عکس العملی بر مقامات امنيتی " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "سپتمبر پورتال

ً، که افغانان را در قفس انداخته و در معرض نمايش قرار داده بودند؛ عينا ھمان  در شيرازخوندی ايرانآ
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. برندز اسارت حيوانات لذت او  افتند که حيوانات را در باغ وحش در قفس کنند، تا خاليق به تماشا ،سان

بع وقاد خويش به موضوع پرداخته و ضمن پارچه ای کمنظير با شرح اعجازگونۀ اين استاد اسير از ط

  : برداشته، فرمايد"سعدی"تراژيدی، ندا بر 

....  
  

  نيند آگـــــــــه، از رمز و از راز تو      ولی، شھــــــــــــــرداران شيراز تو 

  ــــــــی را، بسی ريشخندکنند آدمــــ      ز گفـــــتار نيکـــــــــت، نگيرند پند

  پناھـــــــــــنده را، در قفس می کنند      مـــــــــردم، ھوس می کنند به آزار

  : پيش پای افتاده، غور کنيم و اندر پيچيمبسولی اگر بر سبيل آمد گپ، بر يک نکتۀ بسيار معمول و 

و  که مغز نيرنگباز ،طوریسازد و   اھلی می،کند معمول است، که انسان حيوانات را رام خود می

کند، حيوان بيچاره و آزاد را در اسارت خويش در می آورد؛ به ھر اسم و رسمی که   حکم میفريبکارش

  مگر چنين کاری با انسانيت انسان، سازگار است؟؟؟. باشد

  !!!ھزاران ھرگز، نیھرگز و من می گويم، که نی و 

  !!!برد  لذت می"جانداران آزاداسارت  "ّواه وا؛ چه انسانيت جانانه ای، که از

  :ريم به اصل مسألهگذب

خداوندگار بلخ، حضرت موالنا جالل الدين محمد، که از افتخارات جاودانی سرزمين ماست، بيشتر از 

، "ديوان شمس"و موسوم به " ديوان کبير" خود، ھمانا "اتّديوان غزلي"ھشت صد سال پيش از امروز در 

  : فرمودضمن غزلی پرطنطنه و باشکوه،

 ست آرزو راوانمــــــف قند که ،لب بگشای       ست آرزو گلستانم و اغـــب که ،رخ بنمای

 ست آرزو تابانم ِمشعشع ۀرــــــــــچھ کان       ابر ز یـدم، آ برون !حسن ابــــــآفت ای

ت، صحنه را موالنا درين غزل، که باالتر از حد معمول غزل و در واقع در جامۀ قصيده سروده شده اس

  :کند رسد، به جائی، که مطلوب خود را بيان می رود، تا می آراسته می

  ست  ملولم و انسانم آرزوو دد ديو شھر      کـــز ِردِھمی گشت گ دی شيخ با چـراغ،

  ست  آرزودستانم و رستم شير خــــداِعناصر، دلم گرفت       ستُ سھمرھـانزين 

  ست نشود، آنم آرزو  يافت میکآن: ُجسته ايم ما      گفتنشود،   يافت می:ــــــــندتـگف

گيرد، پيامی دارد صريح،   مورد استشھاد عجم قرار میُمداماين سه بيت، که به حيث قطعه ای مشعشع، 

  !!!ناميده شده اند" ِابنای آدم ابوالبشر"برای انسانان، که بنی آدم، يا 

 در صدد تطاول و دستبرد بر افتخارات تآريخی و که، ھميشه" جمھوری اسالمی ايران"رژيم ددنشان 

" ايران و ترکيه"ًفرھنگی ھمسايگان بوده است، اخيرا کوشيد، که موالنای بزرگ را از افتخارات محض 

 مستقل تقديم خواھم ًدرين مورد خاص حتما مقاله ای. ّثبت مؤسسۀ معارف و فرھنگ ملل متحد بسازد
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ِاما فعال و دم نقد بايد گفت، اين کار رژيم ضد انسانی ايران، صرف نظر ازين، که حقکُشی مسلم بر . کرد ً

 است، غافل است از ميراث اصلی موالنا به وارثان و جھان "افغانستان"ِسرزمين زادگاه مولوی؛ يعنی 

  .انسانيت

ُايد مد نظر گرفت و از دل جان در مراعات و تعميلش ست، که ب ميراث موالنا، يک سلسله پيامھائی

  !!!يکی از صدھا و ھزاران پيام حضرتش، ضمن قطعۀ باال بيان گشته است. کوشيد

انسان "و " پناھندهانسان "و " مھمانانسان " و آن ھم "قفس انداختن و به نمايش گذاشتن انسان"مگر در 

  ترين ھماھنگيی دارد؟؟؟  با پيغام مولوی اندک"پناھندۀ ھمسايه و مھمان

  !!! ھزاران ھرگز، که نیھرگز و

دھد و   دارد، چرا به ندای مولوی گوش نمی"مولوی"مباھات به " جمھوری اسالمی ايران"اگر رژيم 

  کند؟؟؟   لگدمال می"نازی وار"ميراث گرانبھايش را 

ق ميراث کشور امروزی حد و بزرگانی، که باين رژيم خائن به انسان و انسانيت، به ندای بزرگان خو

دھد؛ خوب دقت کنيد، که دو ستارۀ منير و به اصطالح شيرين پشتو،  نمی  ھستند، ھم گوش فرا"ايران"

  !!! شيراز چه فرموده اندِ"روشان"

  :سعدی فرمود

  رينش ز يک گوھر اندــــکه در آف      ضای يک پيکر اندــــ اع،ی آدمـبن

  دگــــر عضوھــــا را، نماند قـرارد روزگار      َرَچو عضوی به درد آو

  بيغمی      نشايد، که نــــــامت نھــــــند آدمی ديگــــران، تو کـــز محنت

آورند و در مکتب ھم  می" ديگرندبنی آدم اعضای يک"مصراع اول را، از دير زمان است، که به شکل 

ً منطقا "اعضای يکديگر"چون در حالی، که واقعيت امر چنين نيست، . شود ھمين قسم درس داده می

 نوشتم و بر موضوع "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"درين باره سالھا پيش مقاله ای در . درست نيست

  :در آنجا آمده است، که. روشنی انداختم

ُ جزء يک کل است "عضو" دھد، که  ھمان قسمی، که منطق اجازه نمی. "کل"، اورگانھای آن "اجزاء"و ِ

  . بگوئيم"اعضای يکديگر" بگوئيم، اينجا نيز با تابعيت از منطق اجازه نداريم "کدگرِاجزاء ي"

 "اعضای يک ھيئت"، "اعضای يک تيم"، "اعضای يک کوميته"، "اعضای پارلمان"گوئيم،  ًاما منطقا می

دام  را دارند، که ھرک"کل" حيثيت "و کابينه پارلمان و کوميته و تيم و ھيئت" چون ".اعضای کابيه "و

  .متشکل از اورگانھا و اعضاء می باشند

  :برگرديم به اصل موضوع

 خواند، و گفت، چون "پيکر زنده" يک "اعضای"سعدی با تبعيت از حديث پيغمر اسالم، انسانھا را 

  :و بعد حکم صادر کرد. گردند عضوی به درد آيد، اعضای دگر نيز از آن متأثر می
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  !!!خواند" آدم"توانش  اند، نمیکسی که از درد و رنج انسانی فارغ بم

آيند به  اندازند، مردم شيراز و احفاد سعدی، می را در قفس می" انسانان"حاال، که مقامات امنيتی شيراز 

  تکليف ما در کجاست؟؟؟. ، لذت می برند"تحقير شده"تماشا و از ديدن رنج انسانھای 

بينند و بر دولت آخوندی   که چه گونه بيدردانه میدرينجا بايد از مردم شيراز و تمام مردم ايران گله کنيم،

  :کنند اعتراض نمی

  رکان تيرانداز نيستُباکم از ت

  طعـــــــنۀ تيرآورانم می کشد

  : بلند کرده فرمود"پناھندۀ افغان"و سالھا بعد از سعدی، حافظ صدای خود را از حنجرۀ 

   حشمت و جاه آمده ايمِما بدين در نه پی

  دثه، اينجـــا به پناه آمده ايم حـــــــاِاز بد

  : حادثه نزد برادران خود پناه برده اند، و ببينيد که برادران پناھدھنده چه می کنندِافغانھا از بد

افتخار کردن بر بزرگان، . کشند کنند و بر پيام سعدی و حافظ خط بطالن می ايشان پناھنده را در قفس می

 بر "فرض عين"کردار و پند و اندرز بزرگان، فرض است و ولی پيروی از گفتار و . ست، درست کاری

  !!!پيروانھمه 

  :ًمثال در ھمين مورد خاص گويند. مردم کابل در ھمه موارد مثل ساخته اند

  !!! شورايش جنگیکتی گوشتش آشتی و کتی

ار دارند که ع از آنھا سابکنند، ولی   حريصانه افتخار می"بيگانه" و "ازخود" ِمردم ايران به نام بزرگان

  !!!ھمين بزرگان متابعت نمايندحکيمانۀ  ھا و اندرزھا و نصايحباری از فرمايش

از ھمدان و تھران  گ ايران، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ــضمن سفرھای بيشمار از چار دان

ت دفترھا خاطراتم را ثبتا کرمان و ايرانشھر و از مشھد و نيشاپور و زاھدان تا شيراز و اصفھان ــ 

زاد ــ افغانستان آ" در پورتال "خاطرات ايراندفتر ی از ھائبرگ"تعدادی را در سابق زير عنوان . نموده ام

مگر خاطرات بسيار بيشتر ازين است و شايد از .  قسمت رسيد٢٢منتشر ساختم، که تا " آزاد افغانستان

درين خاطرات . خويش نمايمارجمند   که روزی ھمه را تقديم ھموطنان،اميدوارم. يک صد ھم تجاوز کند

ِاز خواری و زاری و احوال آشفته و پريشان ی خود را "بث الشکوا"فقط درد دل و به اصطالح عربی 

  .روی کاغذ ريخته امپناھندگان افغان در ايران، 

  

  

 


