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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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 Political سياسی

 
  رھا .س
 ٢٠١٣ جوالی ٢٩

   کوتاھی روی نوشتۀ يکمکث
 »افغان منشويک   «

  

افغانستان " ال آزادگان خود از خوانندگان محترم پورتۀکه چند روزی نتوانستم با يکی دوسطر نوشت قبل از ھمه، از اين

  !، پذيرائی کنم، معذورم"آزاد افغانستان-آزاد

تحت " عبدالصبور"که مقاله ای رابه قلم  درقدم دوم، با وجود مشکالت ومصروفيت ھای دست وپاگير، بعد از اين

، الزم ، خواندم"افغان جرمن آنالين"  در سايت٢٠١٣/٧/٢٢به تاريخ "  عوامل صلب صالحيت وزير داخله: "عنوان

  . آن، مکثی داشته باشمۀدانستم تا به طور ھرچه مختصر وسطحی ھم که شده، روی يکی، دو نکت

  "صالحيت وزير داخله )؟( صلبعوامل: " از عنوان مقاله شروع می کنم

 ی اعتماد به يکأکه از عنوان مقاله معلوم می شود، نويسنده بايد غرض ومرضی داشته باشد تا عدم دادن ر قسمی: اول

عنوان کند تا طبق توان ناتوان خود، وزير صاحب را پيچکاری  وزير فاسد را، روی بعضی ملحوظات خاص،

که، گويا  تزريق کند که در سطرھای بعدی نوشته، ما اين مرض مھلک را به خوبی می بينيم وديگر اين» مقدسيت«

از خود، برای خود ھوادار بتراشد ولی خواننده مقاله را خود جناب وزير صاحب نوشته باشد تا ھم از خود دفاع کند وھم 

نوشته » صلب«، »سلب«چون به جای . پيش از ھمه، بی سوادی نويسنده را درک می کند نه خدمات وزير صاحب را

ومقابل جداکردن چيزی از چيز ديگر، برھنه کردن ومرادف بانفی : به معنای» سلب«دری، -در قاموس فارسی. است

استخوانھای ) اسم (-  ۴.  قوی شديد - ٣.  درشت -  ٢. استوار محکم ) صفت( -١ -  :به معنای» صلب« است ولی،ايجاب،

مصلوب ساختن، به دار آويختن، به دار کشيدن کسی را وبه معنای بريان  -.اصالب اصلب : جمع : پشت تيره پشت 

  .کردن گوشت، تعريف شده است

 را آگاھانه استفاده کرده است که بازھم نه ه ایه آيا نويسنده، چنين کلم با اين حال از شما چه پنھان، نتوانستم درک کنم ک

وزير صاحب استوارمحکم، درشت و : مثالً . ا موضوع، از آن استنتاج کردمی شود کدام معنای مطابق بامتن ومناسب ب

د؟ نه پس اين بار،  از بدنش، بريان شیوزير صاحب به دار آويخته شد؟ نه، مصلوب شد؟ نه، قسمتد؟ قوی شديد شديد ش

که  بيرون کند ويا نويسنده نا آگاھانه به خيال اين» سلب«، »صلب«خواننده بايد مرضی داشته باشد تا زورکی، از درون 

  که تاجائی، برمی گردد به گردانندگان سايت- استفاده کند، برسکوی حماقت، باال شده است» لغت سياسی«يک از 

را درک کنند » سلب«و» صلب« نيز ھنوز از آن سطحی برخوردار نيستند که فرق بين که آيا آنھا" افغان جرمن آنالين"

  - خود را داردۀکه بازھم بحث جداگان" گردندعاقالن پی نکته ن"يا می گويند 
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ارزش امنيت را با اين جمله بيان .  ماليخوليائی، باخود جنگ داردۀزمانی که داخل متن شويم، درمی يابيم که نويسند: دوم

 )؟ ( مالی کشور وآرامش باشندگان ساکنۀ بنيۀامنيت در يک کشوريکی از عوامل اساسی جھت رشد وتقوي": شته استدا

  ..."ميکند، بوده واسباب مختلف مھم زندگی بشری را از ھزاران سال  تھديد کرده و

ميده که مشغول چه که با خيال خود نوشته است، نه خودش فھ» پست مدرنيستی«که نويسنده با سبک گذشته از اين

 . تقديم کرده است- حتا بی محتوا - حداقل با ترتيب کلمات بھتریگوئی شده است و نه برای خواننده کدام چيز" ھذيان"

امنيت، زندگی بشری را از ھزاران سال " چه معنا دارد؟، باھزار زحمت توانسته بنويسد که" باشندگان ساکن :"مثالً 

زندگی " خطرناک ومھلکی را داشته باشد که ۀ که امنيت چنين نتيجیدر صورت! صبور آقای عبدال"تھديد کرده وميکند

وقت امنيت را در کشور ما نياورد وخودت نيز به دنبال آن تشبث   پس از خدايت بخواه که ھيچ" بشری را تھديد کند

  "کندزندگی بشری را تھديد "داشته باش تا مبادا نشانی از امنيت در افغانستان پيدا شود که 

  "کشورھائيکه بيشتر قوانين شان را احترام ميکنند از امنيت بيشتر برخوردار اند"...

وقت به قانون احترام  پس بھتر است که باشندگان ھيچ" امنيت زندگی بشری را تھديد می کند" که یبه خاطر: اول

  د، درست است؟قرار نگير "تھديد" نگذارند تا زندگی شان مورد

گفتی که منظورت چه نوع قانون ودرکدام کشور می باشد تا ن! ن حرف می زنی آقای عبدالصبورکه از قانو زمانی: دوم

 از جامعه؟ به نظرت آيا ما امروز وظيفه داريم تا به قانون کشور ه ایبرخورداری از امنيت بيشتر شود وبرای کدام طبق

دشمنان ملت وبرای پر   که به دست جنايت کاران وینونقا ؟"از امنيت بيشتر برخوردار شويم" خود احترام بگذاريم تا

بگذار نيروی متجاوز چندين کشور :  که به ما می گويدیکردن شکم شان تا سرحد ھالکت ملت، ساخته شده است؟، قانون

 که می گويد جنايت یباالی مملکت ات، باالی خانه ات، باالی ناموست وباالی شرف وانسانيت ات، تجاوز کند؟، قانون

 دار بروند، بگذار بااليت حکومت ۀکه به پای چوب دری ملت و ويرانی مملکت به جای اينه ن فقر ودر بکاران وعامال

  کرزی ھا، سياف ھا، فھيم ھا، خليلی ھا، ۀبردگی کن وبمير تا سفر:  که به ما می گويدیکنند وخونت را بچوشند، قانون

  ند؟رنگين شو... دوستم ھا، عطا محمد ھا، محقق ھا و

  .... که یقانون

عدم ھمکاری "  و"عدم احترام مردم به قانون"زمانی که جناب عبدالصبور، با ھزاران درد وافسوس وخون جگری از 

حزب کمونيست بلشويک «حرف می زند، خواننده را بالفاصله به ياد تاريخ ، "آنان با ارگان ھای امنيتی کشور

 ١٩٠۵ انقالب بزرگی را در سال ندک ھا با سازماندھی کارگران توانستکه بلشوي می اندازد که، بعد از اين» شوروی

 که ھرچند عواقب ناگوار وناخوشايندی را برای بلشويک ھا و» کاخ زمستانی«برپا کنند به خصوص قيام در مقابل 

کارگران  "  نيز بود، منشويک ھا استدالل می کردند کهیمجموع قيام کننده ھا داشت ولی دارای نتائج مثبت بس بزرگ

حق » تزار«می توانستيم از طريق مسالمت آميز وخواھشات از . ھمچون کاری، الزم نبود. نبايد دست به اسلحه می برد

کنار  در  حرف شان اين بود که ما بايد در چوکات قانون و١٩٠۵- ١٩١٧وبعد ھا در طول سال ھای " خود را بگيريم

بورژوازی که "چون در غير آن، " تزار را لجام بزنيم"ريق می توانيم مشغول قانون گذاری شويم واز آن ط» کادت ھا«

وامروز، آقای عبدالصبور نيز باعين جمله  از مردم می خواھد که در " مھم ترين نيروی انقالب است، از ما می رمد

د عريضه باالی خو"چوکات حکومت پوشالی ومستعمره ودر کنار جنايت ساالران وحشی، دست به قانون گذاری زده و

؟ جنايت ندی که اين قانون برای کيست؟ کی ھا وبا کدام اھداف، آن را ساخته اه اآيا ھيچ فکر کرد! ، آقای محترم"کنند

کاران قانونی می سازند که به نفع شان باشد ولو به ھر طريقی اين نفع، به دست می آيد ومعلوم است که نفع جنايت 

ينصورت آيا بازھم خودت آگاھانه از مردم می خواھی که خود را به دست اودرکاران، به قيمت تباھی مردم می انجامد 
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ميفھمی که چه می گوئی؟ که در  ياھيچ ن-غرض ومرضی در کار باشدکه در اينصورت بايد  -خود، تباه کنند؟ 

  :اينصورت نيز

  در بساط نکته دانان، خود فروشی شرط نيست

  موشـته گو، ای مرد دانا، يا خــن دانسـخــيا س

اگر خودت جنايت کار : منحيث کالم آخر به آقای عبدالصبور می گويم ارزشش را نديدم تا نوشته را، تا آخر دنبال کنم و

ستم کش گربسازد با ستم ھای که می بيند، نگھدار ستم کار " :چون . خيزبه دفاع بر ننيستی، پس، از جنايت کاران 

رابطه داری ونافت با ناف شان گره خورده است، پس اين اکت و اگر جنايت کارھستی وبا جنايت کاران " است

  .بودن را ذخيره کن تا مصرف عيدی ماه رمضانت شود" اھدز ۀگرب" واداھای

نوشته مملو از اغالط امالئی ودستوری می باشد که بعضی ھای شان را می شود به دليل عدم توجه دقيق :  آخرۀنکت

افغان جرمن "می توان سطح پائين سواد نويسنده، وگردانندگان سايت شان را ننويسنده، درک کرد ولی دليل بعضی ھای 

  :مثالً . ندانست" آنالين

  ...بی کفايتر...ۀمنش...قھره پيمائی...صلب

 

 


