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  علی مشرف

٠٩.٠۵.٠٩  

  "، خانه عروس دنگ ودهليخانه داماد خبري ن"
ا ، ضمن صحبتی بندسالھا قبل، آنگاھيکه ھنوز مسايل به جديت امروز مطرح نبودند وراه حل عاجل طلب نمی کرد

دوستان ، بحث روی مفھوم ضرب المثل ھا ، چگونگی پيدايش آنھا ، نقش آنھا در تحليل وقايع واستفاده ھای متفاوت 

رام احت" کسيکه تحقيق نکرده نبايد حرف بزند"دوستان آنروز که خوشبختانه ھمه به اصل . تمرکز يافتاز آنھا به 

ی را به ضخيمد توان برای نوآموزی چون اين قلم کتاب ن مطلب را شگافته در حقايل بودند، ھريک دربخشی از آ

اينکه من در آنجا چه شنيدم وچقدر استفاده .  تا آنزمان من از فھرست آن بيشتر ورق نزده بودم کهنمايش گذاشتند

وز  اگر بعد از اينھمه وعده خالفی ھن-نمودم به خاطر آنکه با مطلب امروز ما زياد سروکار ندارد، باشد برای بعد ھا

  .فقط با ذکر يک نکته می خواھم بر گردم به اصل مطلبيکه امروز قصد نوشتن آنرا دارم - باقی مانده باشدیاعتبار

 به اين نتيجه رسيدند، که ضرب المثل ھا به صورت عمده چکيدۀ نبعداز صحبت ھای طوالنی سر انجام دوستا

ام سادگی، روانی وعام فھمی بيشترين معلومات ممکن تجارب انسان ھا در جريان پراتيک اجتماعی آنھا بوده ، با تم

  .را در زمينۀ مشخصی بيان ميدارند

 تحليل با درنظرداشت تعريف باال ھرگاه خواسته باشيم ضرب المثلی را که به مثابه عنوان اين نبشته برگزيده ام

خاص خود به انسان می نمائيم، می توان گفت منظور اساسی ضرب المثل نکوھش يک جانبه نگری بوده با زبان 

آن کمترين حاصلش در غير. يق الزم قضاوت نمودقفھماند تا نبايد در رابطه با قضايا يک جانبه وبه دور از تح

  . ريشخند شدن خود انسان می باشد

وقتی انسان به نشرات وساير فعاليت ھای انتخاباتی برخی از افراد ، سايت ھا وراديو ھا به خصوص سايت انقياد 

 نظر می اندازد، می بيند که اين افراد ، راديو ھا وسايت ھا چقدر بيچاره ودرمانده بودند وچطور آن ضرب طلبان

زلمی "، " علی احمد جاللی"چه در حالی که سرانجام افرادی چون . المثل در مورد تک تک آنھا صدق می نمايد

شدن را داشتند ونه ھم ارادۀ اربابان شان ايجاب نشان دادند که نه خود قصد کانديد " انوار الحق احدی"و " خليل زاد

به خاطر پيروزی  و " جان سگ" از يک سال بدين طرف  حداقلمی نمود تا آنھا را به صحنه بياورند، اين بيچارگان

" پوست پشک"ه به عالوۀ استا تا آنجا پيش رفتند کمورد قبول نشان دادن کانديد مورد نظر خويش کنده و در اين ر

پذيرفتند ، مگر نتيجه چه شد وعاقبت کار به کجا کشيد؟  دل وجان  کشيدن ننگ انقياد طلبی را نيز باساررا بر رخ
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سرآنجام  حضرات يا خود قصد نداشتند ويا اينکه از اجازه ارباب در رقابت محروم شدند، وبدون آنکه در رقابت 

  .دضاح آميز مواجه ساختنتداخل شوند طرفداران خويش را با يک باخت اف

ه کانديد مشوره نموده بودند ويا نه؟ ھرگاه مشوره ای  قبل از آواز"کاسه ھای داغتر از آش"نمی دانم آيا با اين 

ی را مانند می انصورت گرفته باشد اکنون نيز بايد مورد مشوره قرار گرفته باشند در غير آن خدای نخواسته کس

. را نيز در پائين زينه از دست داده باشندھا  يزار ا،ۀ نداشتن زينهباشند که بعد از باال شدن در بام بی آبروئی به عالو

وھر گاه مورد مشورت قرار گرفته باشند، اکنون جا دارد بعد از آنھمه گلو پاره کردنھا، داليل اين انصراف را خود 

افرادی . رندسايت مشخص جلو چشمم قرار می گيدو وقتی اين سطور را می نويسم چند تن معين ويکی . بيان دارند

بل از رسيدن به وزارت اينطرف وآنطرف معرفی نموده ق" جاللی"ويا " خليل زاد"که خودرا به مثابه وزرای 

دريشی ھای وزيری نيز فرمايش داده بودند و آن سايتک انقياد طلبيکه به ھمه افاده می فروخت وکابينۀ آينده را از 

در . خيانت پيشۀ حرفه ئی را به دور خويش جمع نموده بوداعضای سايت خويش معرفی نموده بدان وسيله مشتی 

   .خانه اين بيچاره ھاست که مثل باال مصداق واقعی خويش را يافته است

 با تحليل مادی تاريخی به قضايا برخورد نموده و واقعيت ھای جامعه را اين رويداد برای آنھائيکه طی سه دھه اخير

ھمان طوريکه انتظار می رفت چه  .ھمانطوريکه ھست درک می نمايند، چنين حرکتی به دور از انتظار شان نبود

به ميدان اشغالگران با آنکه قبل از آغاز ثبت نام وختم زمان معين آن، اسامی چند تن از غالمان ديگر خويش را 

آورده اينجا ويا آنجا مزدوران بی مقداری را در ھواداری از آنھا به صحنه آوردند، از تجزيه وتقابل نيروھای صد 

  .درصد وفادار به اشغالگران جلو گيری به عمل آورده ، به ھمان مزدور قبلی يعنی حامد کرزی اکتفاء نمودند

آغاز " علی احمد جاللی" شب بازی ھای مضحک که از اعزام آگاھان سياسی را عقيده بر آنست که تمام آن خيمه

  :خاتمه يافت نمايانگر چند نکته می تواند باشد" زلمی خليل زاد"وبا اعزام 

سرمايه نظامی به خدايان به ويژه مسأله افغانستان وعراق اياالت متحده امريکا  خارجی  در رابطه با سياست:١

آنھا بعد از اين تفھيم وتأکيد بر ادامۀ . رندۀ اصلی چه کسانی می توانند باشند فھماندند که آقا وتصميم گي"اوباما"

سياست ھای دولت بوش در ھر دو کشور ھر نوع تغييری را در ساختارظاھری قدرت مخالف تعھدات امپرياليستی 

  .بر ھمان مزدوران سابق ابراز داشتنداطمينان خويش را خويش دانسته 

ن است که در کنار حفظ سياست ھای قبلی، سروصداھای اوليه کاخ سفيد در مخالفت با عده ای را عقيده بر آ:  ٢

خليل "، "جاللی"وافرادی مانند . کرزی، بيشتر به منظور تحکيم انقياد کرزی صورت گرفته تا اخراج وی از قدرت

 اين اواخر می خواست  در دست امريکا به خاطر بيشتر منقاد ساختن کرزی که دردابزاری بودن" انوارالحق"و" زاد

  .گردن فرازی ھائی به سمت ھمسايه ھای افغانستان نيز نمايد

انوار " و" خليل زاد"،"جاللی" يک عده از افغانھای ما که به گفتۀ خودشان شناخت بيشتری از افرادی چون :٣

رکيسه کردن دارند، تمام قضيه را محصول ابتکار فردی اين اشخاص دانسته وغرض از آن را اخاذی وس" الحق

اين عده ادعا دارند که اشخاص نامبرده که به خاطر تأمين منافع شخصی از فروش ميھن . کرزی وبرادرانش ميدانند

 در تقابل با کرزی  را آنھا،قرار گرفت، در اين مرحله آزمندی ھای فردی" سيا" نورزيده ھرکدام در خدمت ءابا

 اوضاع را درک نموده با دادن حق وحسابی برای ھريک از برادران کرزی نيز به زود ترين فرصت،. قرار داد

  .حريف ھا فکر کرزی را از طرف آنھا آسوده ساختند

ھرکدام از اين داليل چه به صورت جداگانه وچه ھم به صورت جمعی قادر شده باشد حريفان پرقدرت کرزی را از 

سال بدين يکاز حد اقل  بودند افراد ونھاد ھائيکه و آنھم اينکه. ميدان خارج نمايد، يک نکته از اھميت خود نمی افتد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

سو برای اين ويا آن کانديد گلو پاره نموده به گفتۀ مردم عوام روسياھی دنيا وآخرت را بر ای خود قبول نمودند، در 

 اين "  ودر خانه عروس دنگ ودھل نی،یخبرداماد خانه " به اصطالح مردم کابل. آخر از آن افراد ھيچ خبری نشد

يتھا وافراد که طی اين مدت اين ھمه گلو پاره کردند عروسانی را مانند اند که قبل از رفتن به حجله بيوه می شوند سا

اينھم کار آسانی نيست چون برخی .  اين بيچاره ھا بايد بگردند تا مگر داماد ديگری را فراخور احوال خويش بيابند. 

ی را نيز بر دوش می کشند، به مشکل قادر خواھند شد با ھزار سينگار از آنھا که دير تر به دنيا آمده وبار حمق ذات

داماد ديگری را به چنگ بياورند، زيرا در بازار مکارۀ قدرت در افغانستان ميھن فروشان چنان درھم تنيده اند که 

 را به اين  باز ھم خاطر شان را آزرده نساخته فکر شان.برای اين بيچاره ھا وطن فروشی نيز آسان نخواھد بود

حاال مردم از بخت چه ) بخت باشد شوھر قحط نيست( "بخت باشه شوی قات نيس": ضرب المثل جلب می نمايم 

 تا زمانيکه ظرفيت وطن فروشی در :چيزی را می خواستند بگويند باشد سرجايش، در مورد اينھا می توان گفت 

  .کسانی پيدا خواھد شد تا متاع آنھا را خريد نمايدنھا است می توانند نا اميد نباشند، زيرا سرانجام کس ويا آ

 


