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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Political سياسی

  
 وحيد تاجيک

  ٢٠١٥ فبروری ٠٢

  ؟!بناليـــم درد کدامين از

 
 از روشنفکرش، غير به تا روشنفکر از مردش، به تا زن از جوانش، به تا سال ازکھن باوِرکشورمن، )ج(خدا مردم

 به بخشيدن معنی و خويش جوی و جست به تا بگير، دردھايش درمان از زمان – حالت ھر در عامش به تا خاص

 طالب و کنند می الباب دق و شناسند می را َدر يک و آدرس يک فقط اماره، سرکش نفس مھار حتی و خود زندگی

 زنده موجود ھيچ که است طوری شان ادتعب ابزار حتی. !!»)ج(خداوند - ملکوتی بارگاه -َدرب« شوند می کمک

 ، راپناه نااميدی و دفاعیبی و ترس ، درمان را درد ، چاره را بيچارگی ، يشان )ج(خدا که رساند، نمی آسيب را ای

 ۀواسط بی او با شود می که مھربان، و بخشاينده وتبعيض، ظلم دشمن ، معبود و محبوب و معشوق عادل، دادرس

 شکل تلقی آن است اين . گريست و خنديد کرد، معامله و نياز رازو کرد، دوستی ُمحتَِسب و قاضی - شيخ - ُمال

 خدای آن برمحور سرزمين اين مردم معنوی و مادی زندگی ۀھم يعنی کشور، اين مردم درذھن خداوند از گرفته

 .گيرد می معنا - گرما نآ از و گردد؛ می ھا عشق و گدازھا و سوز نبودھا، و بود ۀھم ۀسرچشم اما ناپذير، وصف

 :موالناست ۀفرمود اين مصداق مان مردم اکثريت اعتقادی زندگی حقيقت در

 تری روشن قمر کز نمايم وا را قمر تا    تری من من از که آن ای نشين من چشم دردو

 و ياجوج« لشکريان سأر در ُدم، و شاخ بی ، موجود تا چند که شود می آغاز آنجا از مان شانسی وکم مشکل اما

 راستين نمايندگان که شوند می مدعی» مسلمين کل خليفه – منينؤاميرالم« عنوان و ونام انسانی ظاھر با» ماجوج

 رسالت ما : گويند می و کنند می تکليف تعيين مسلمان و خوبی و عظمت اين با مردمی برای و خداھستيم و دين

 شما از و خواھد می چه )ج(خدا که دانيد می چه شما ؟!کنيم يتھدا المستقيم صراط راه به را گمراھان شما تا داريم

 روی کيدأت (ھستيد، ھدايت و چوپان يک داشتن به نيازمند و گمراه جاھل، نادان، ھای گله شما ؟!دارد انتظاری چه

 قبول را »چوپانی «مدعيان ديگر يک ھر که دھد می معنا چنين تصريح، به ھم و تلويح به ھم ،»چوپان يک«
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 ھای چھارچوب بعداً  که  .باشد می گمراھان شما انتظار در بودی نا و اليم عذاب تمکين عدم صورت در که ).ارندند

 ، نموده تحميل برھمگان ، مذھبی ھای ارزش و اخالق سنت، ھمچون مختلفی ھای نام به را، خود قبول مورد فکری

 طرد يا پذيرش نيز، بندی تقسيم اين ر معی که ،کنند می تقسيم صالح، و گمراه و خودی، نا و خودی به را مردم

 .است خودشان قبول مورد فکری ھای چھارچوب ھمان

 قال و قيل ھمه از فارغ و بيشتر بادقت اگر ، »مذھب – دين« نام به ھا آدم شکار داغ تنور و گيرودار دراين ، اما

 از شان ۀھم »ُدم – ته«، که يافت خواھیدر تعجب و حيرت با اندازی، نظر ھا چھره اين به رنگارنگ، عاطفی ھای

ه ب دين نقاب که - مسلمين ُکل گر قهرتف ُمَعّمم ۀخليف  - تا -بود گرفته سنگر حديث پس که ، »ندر ی ُموکال شيخ« آن

 -آی-اس-آی ، اسرائيل– موساد« به ، اند کرده تنش پيغمبربر خرقه که برساخته منينؤاميرالم آن - يا کشيده، رخ

 چنينۀ واراد عزم قربانيان ما که افسوس صد و دريغا که .!!باشد می وصل» مريکاا ای-آی-سی يا پاکستان،

 شان بزرگ ھای خطا و غلط ھای داشترب و وابسته، مطلق جاھل انديش، خشک ، ُگَجستَه ، شده مسخ موجوداتی

 .نداريم امنيت جای ديگردرھيچ ما ، امروزی جھان در ، زمان و دور اين در که اينجاست از. ھستيم

 تجمع مراکز ورزشی، مسابقات ھواپيماھا، قطارھا، ھا، اتوبوس ھا، ھتل مکاتب، رستورانھا، خريد، مراکز در

 اين وانتحاری بمب انفجار مھيب صدای فقط  .نيست خبری امنيت ديگراز تکايا، - مساجد وحتی ھا خيابان مردم،

 بندگان ۀوھم جوان و پير و مرد و زن تا گرفته کودک از شماری بی غلتيدن خون به و » شده مسخ آدميان شبه«

 ھای نشانه ترين مھم از يکی  .نيست من کشور وبدبخت طالع کم مردم مشکل تنھا اين اما). ج(خدا گناه بی و پاک

 کشور در که اين دانستن از بعد شود می مگر .گرفت سراغ ميگويم حاال که واقعيت اين در بايد و شايد را بدبختی

 سن خرد و ساله پنج کودکان نديد توان می مگر نکشيد؟ عذاب داريم فروش تن و معتاد و گرسنه و فقير ميليون ندچ

 می اشک نانی لقمه پی در ھا شھر ديگر و کابل گرم تابستان يا زمستان سرد فصل در ھا موتر ميان در که را

 گیافسرد و شرمساری توان می و شود می مگر شوند؟ می ھرکاری به ومجبور گيرند می قرار تجاوز مورد ريزند،

 رنج و نفھميد و نديد کند تھيه خود راهه ب چشم و کوچک پسر و دختر برای نانی ۀلقم نتوانسته که مردی چشم در را

 درک نداباخبر نانی ۀلقم ۀ تھي برای او فروشی تن از فرزندانش داند می که را زنی خجلت توان می مگر نبرد؟

 : سعدی ضرتح قول به نکرد؟

 .آدمی دـھنــن تـامـن که ايدــنش    غمی بی ديگران محنت کز تو

 ند،اباخبر ھمه رنج و درد و ستم و ظلم از .؟ بناليم تر زود کی از .ندارد تمامی طالع کم مردم ما بختی بد که ، دريغا

 رکاب ملتزمان حقيقت در که ، سیسيا سوداگران اين از و اند دريافته تجربه به االّن مردم ديگر .نداباخبر ھم خوب

 و صلح به رسيدن اميد ، نيز اند کرده پشت خويش وجدان به و ھستند ايشان ۀملوکان فرمايشات منتظر و ھا اجنبی

 حل برای حتی است، زياد خيلی که کشور مشکل ُکل حل توقع که دندان می نيک چون .ندارند را آرامش و امنيت

 خود جای که عملی اقدام ، شده ملت بدبختی تمامی سبب و تاريخی مشکل عمده هک پاکستان کشور با مرزی مسائل

  .ندارند نيز داخل در را آن کردن مطرح شجاعت حتی بزدل و ترسو جماعت اين که ، دارد

 يوسأم و ودردمند سرکوفته انسان ، زندگانی ھای بدختی و گرفتاريھا و غدار گار روز سامانی بی اين در باری،

 شريعت و دين نام به مردم کشتار در که سبعيتی از ھراسان و مشکالت - گرفتاری ھمه اين از خسته ، من کشور

 پر ۀجامع يک تحقق امکان« به ايمان و بدبين»اجتماعی و انسانی عالی ارزشھای«ھمه به نسبت .گيرد می صورت

 .است شده اورب بی ھرچيز به نسبت و داده دست رااز »زيبائی و آزادی و وتسامح تساھل از
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 و روح اعماق تا را خود ھای باور شکستن ھولناک پژواک که شرايطی چنين در گرفتن قرار است سخت چه و

 می را وضعيت ازاين برآمده ھای نگرانی و تلواسه و اضطراب .باشی نداشته ھم بديلی وھيچ کنی احساس روان

 .کرد مشاھد وضاحت با مان کشور ھای آدم تک – تک ۀچھر در شود

 يادآوری

 نيست جامع روی ھيچ به دارند، تنگاتنگ پيوندی که ربط، بی ظاھر به ھای جريان اين بررسی ، که پيداست ناگفته

 .دانست نبايدشان بدبختی و فقر مصاديق برخی از ای کرته جز و

 


