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 صفحه 3 از 1  ه  شمار
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 ۰۴/۱۰/۲۰۱۹                                                                                                            یرونا دیمح

 ...صد دروغ واز راست خبری نیست 

 

کنید که در نهایت تسلیم آن شده و  ءالقا  را چنان به مردم صادقانه مفکورهبر آن است که یک  نداساس پروپاگ» 

 «.ده و هرگز نتوانند از آن بگریزندمطلقاً به آن ایمان آور

او را عقیده بر . است رلآدولف هیت اتغتبلی وزیر( sPaul Joseph Goebbel)سخنان باال از جوزف گوبلز

 ."دروغ هر اندازه که بزرگ باشد، مردم به همان اندازه آنرا قبول می کنند" این بوده است که

 .هیتلر خود بانی و حامی همان طرز تفکر بوده است قرار معلوم و

در مورد شرح حال روحی  "دفتر خدمات استراتژیک ایاالت متحده" گزارشی که از طرف ۱۱در صفحه  "... 

 :است  هیتلر منتشر شده چنین آمده

وقت خطا و تقصیری را   وقت نگذارید مردم دلسرد شوند، هیچ  این است که هیچ( هیتلر)او اولین قانون » 

وقت جایی برای جایگزین   وقت تصدیق نکنید که دشمن ممکن است صفت خوبی داشته باشد، هیچ  نپذیرید، هیچ

. ن او بیاندازیدواحد روی یک دشمن متمرکز شوید و تقصیر هر اتفاق بدی را بر گرد ن  باقی نگذارید، در آ

کنند و اگر دروغی را مکرراً تکرار کنید، دیر یا زود   مردم دروغ بزرگ را زودتر از دروغ کوچک باور می

 گلوگ: منبع ."آن را باور خواهند کرد

گوناگون و راست و دروغ، دست و پا میزند، انترنت هم یک  غاتیافغانستان ما هم دیریست که در منجالب تبل

راست و . خواست می نویسد و هرچه دل تنگش گفت بگو، می گوید چهرشهر بی بازخواست است و هر کس ه

انند آن که بخواهی آب را از دروغ  را چنان درهم آمیخته اند که جدا کردن آن خیلی مشکل می نماید، درست م

 .شیر جدا سازی و شکر را از نمک

به فکر قاصر این کمترین، سخنان گوبلز و هیتلر در این عصر و زمانه و در این اوضاع و احوالی که 

و دروغ  صدق می کند، کم و زیاد مردم ما حوالده را قرار داده اند، بر حال و اافغانستان جنگ زده و آفت رسی

های شاخدار را خواندن و شنیدن بصورت متواتر و بالوقفه، خواهی نخواهی تأثیرات منفی از خود بجا می 

 .، برای تعدادیه، اگر بر همه نگذارد

برداشت های متفاوت از این اصل آزادی بیان کامالً قابل فهم است که هر فرد و گروه و دسته و جمعی، 

طرز تفکر خود را ابراز دارند و از دارند و کامالً آزاد اند تا  شخاصاافراد و و احوال و  اوضاع جریانات و 

 .، مشکلی برای دیگران ایجاد نکندآن دفاع نمایند، تا آنجا که بیان آن

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/hamid_anwari_5_az_raast_khbari_naist.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/hamid_anwari_5_az_raast_khbari_naist.pdf


  

 

 

 3از 2

وطنی را که البته در  "گوبلز"به این جهت در فوق تذکر داده شد تا در روشنی آن، یک  مختصر مقدمۀاین 

، متوجه سازم که عصر و ندارد "هیتلر"غات یدست  کمی از وزیر تبل و اظهار دروغ های شاخدار، غلط غاتیتبل

 .دیگر خریداری ندارد" گوبلزی"غاتیزمان هیتلر گذشته است و تبل

روزگاری را در که " رزاق مامون" دیگری نیست به جز از فرد شناخته شده ای بنام یوطنی، کس" گوبلز"این 

چرخی  جیب گاو در دخمه های وحشتناک خاد و واد گذراند و ایامی را هم در باستیل پل  زیر شکنجه های ن

و یکی از هواخواهان نجیب  نانجیب و حزب منحلۀ او  ا به گونه ای سالم و سالمت بیرون شدکابل، اما از آنج

 ...گردید و

سردمدار آن داره ماران، احمد تنظیمی به کابل، از سرسپردگان شورای نسوار و  وحوشبعد ها با سرازیر شدن 

 ...شاه مسعود و

 ...طلوع بدر آورد و ها سر از تلویزیون دقلمک زد و بع تنظیمیۀ نویسندگان فروخته شدمدتی را در اتحادیه 

حقوقی، گویا دوسیه دار  -از یکه تازی های او در تلویزیون مذکور نگذشته بود که در دعوای ناموسی دیری

واری سهمان شورای نیکی از گویا  تردو تخویف چند بی سرو پا قرار گرفت و اندکی بعگردید و مورد تهدید 

بعد ها به اروپا  و هند بدر آورد ها بر روی وی تیزاب پاشید، افغانستان را جهت تداوی ترک کرد و سر از

 ...و باقی ماجرارسید 

در  اما این مسافرت ها و مقیم شدن ها حق مسلم اوست و هیچ حرف و سخنی در مورد نمی تواند باشد، مگر

 غاتیو هر پگاه و بیگاهی، دست از تبل ی، هر شام و سحربادیآاینکه در هر توقفگاهی و در هر خراب  مورد

 ...، سخن بسیار استهنوز داردنداشت و نمی گوبلزی خود بر نمی 

، اگر وجود داشته را یکه نمی شود دیگر راست ،بی در و پیکر می نماید ،جناب مامون" گوبلزی"تبلیغاتآنقدر 

 .خیص دادشتدروغ به آسانی آنهمه از  باشد،

 چیغاتیاو را بیان کنیم، نه ارزش آنرا دارد و نه هم آرزوی تبل زیله تبلیغات گوباگر بخواهیم بینه به بینه هم

 .او بزنید و خود قضاوت کنید یتکافی است سری به صفحۀ انترن. موجود است چهواین گوبلز چ شدن

می توان بعضی ها را برای همیشه فریب داد، حتی می توان همه را برای مدتی فریب داد، اما هرگز " :میگویند

 ."دنمی توان همه را برای همیشه فریب دا

د که نمی شود همه را برای همیش فریب به این اصل قبول شده بیندیشد و قبول کن ه ایلمح" مامون"کاش جناب 

منفی و متواتر خود را الاقل اگر اجازه ندارد که متوقف کند، کمی تغییر شکل دهد تا بتواند الاقل  غاتیداد و تبل

 .عده ای را فریب دهد

بد نخواهد بود اگر هموطنان سری به صفحۀ او بزنند و با چشم و سر مشاهده کنند که در طرز تفکر او و 

 .میکندغوغا  نهوچگمتواتر او، تبعیض و تعصب کور  غاتیتبل

بگو دوست تو کیست، تا من بگویم " یک گفتۀ ناب دیگر را هم بد نیست در همین مورد تذکر دهم و آنهم اینکه

 ".تو کیستی

" مامون" ستوپبه سادگی میتوان دوستان او را شناخت، هرچند  ،"مامون"ن تبلیغات آنچنانی جناباز تازه تری

در چرمگری می شناسند، اما بد نخواهد بود یک مشت دوست او را شناخت و متیقن شد  را اکثر هموطنان ما

 .که در چرمگری اشتباهی صورت نگرفته است
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، صرف نظر از یک مشت دوستان پرچمی و جنبشی او، "مامون"صرف نظر از دوستان شورای نسواری

، به این جمله در تازه ترین جفنگ های او ...یب و احمد شاه مسعود وصرف نظر از پیروی او از داکتر نج

 .را بهتر بشناسید "مامونرزاق "توجه کرده و از روی دوستان آنچنانی، 

به  خالق لعلزادهم اندیش عزیزم جناب پروفیسر سال باردیگر رونوشت آن نامه را که  65اینک پس از"... 

  .تأکید ها از این قلم است...."رونویس نموده دوست دیرینم جنرال صاحب عظیمیصفحۀ  نشررسانده است از

 "طاهربدخشی، آیندۀ این جنرال تاریخ ساز را تشخیص داده بود" :ع کنید بهورج

 .را بهتر شناخت شخص، آن شخصهم می شود از روی دوستان  یک  اً حال دانسته می شویم که واقع

 " ظیمیعنبی "، هم سترجنرالرا هموطنان ما به خوبی می شناسند" مامون"باین دوستان جاناجانی و دیرین جنا

، باقی  متعصب و تبعیض طلب مشهور را" لعلزاد"و خاین به مردم و مملکت را و هم دوسره  کودتاچی 

 .را به آسانی می توان از سایت انترنتی او شناخت"مامون"و همفکران و همسنگران جناب دوستان

 ."وقت تصدیق نکنید که دشمن ممکن است صفت خوبی داشته باشد  هیچ :"هیتلر در مورد دشمن گفته بود

، تصدیق  میکنم که جناب شان ما برعالوۀ آنکه جناب مامون را هرگز و هرگز دشمن نمی پندارمااین کمترین 

نطاق خوبی هستند و تبلیغات چی ماهری نیز تشریف دارند، ایکاش  ،بوده ینویسندۀ پرگار قلم رسائی دارند،

ساده ، فارغ از هرگونه حب و بغض و تبعیض و تعصب، صاف و آن اینهمه استعداد خدا داد را در راه درست

اوباش و چند جنرال خائن و در خدمت مردم و میهن قرار دهند، نه در خدمت یک مشت افراد شناخته شده و 

 .شرمانده خدازده و خ یتارمردم رانده و 

 

  شب گذشت ،ردـم  رو ـشمع ف ،وختـروانه سـپ  

 دـتمام ماندل نا ایكه قصه  ،من وای یا
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