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 17/04/2017                              حضرت . غ

 رندانه - فقیرانهیک پیشنهاد 
 

 . از دو قشر تشکیل شده یکی عوام و یکی خواصما جامعۀ همچو  عقب ماندهجوامع 

شود یعنی محکوم، اینجا محکوم به معنی  رعیت نامیده میعوام کسانی اند که از یک میلون و دوازده سال به اینسو 

و خواص یعنی اجزای تشکیل دهندۀ این شود  خواهد شد یعنی کسانیکه بر آنها حکومت رانده میشونده تعبیر حکومت 

.  شدبا می آن دولت مردان و منسوبین به کیفیتاصوالً منوط و مربوط ی عوام گکیفیت زند.  و دولت حاکمحکومت 

دولت مشاهده نشده زیرا  یگیرعمومی تغییر چشم در وضع  اینطرفه بدر کشور ما از یک میلون و دوازده سال 

نی درو به تغییر احوالو علت اینکه دولت مردان تسلیم  تسلیم نشده اندحاضر و خواسته های مردم جابت به امردان 

بدماش و مسلح کوچک و و  گبزر ز، که از قضا چیگبزرقدرت های  نشده اند اینست که اربابان یعنیو بیرونی 

 یتی میگانه کشور در گکشور ما ی.  هم شهری ما اندیا هم محله و یا همسایه و یا هم کوچه و که هست  چشم سفید

ه نتیجه میرسد ک این بعضاً آدم به ،باشد می اکثراً متخاصم باهم() اتومی چهار قدرت ردیوابه  ردیواهمسایۀ باشد که 

یک وضعیت اجتناب  و و زور کردارگزور نبدماشاز با توجه به موجودیت این وار امروگنا وضعیت ویدگبا خود ب

 .  دباشناپذیر می 

اوضاع کنونی کشور و مردم ما، تعریف می کنم که البته ربط آن با من یک داستان کوچک و به ظاهر بی اهمیت 

 نامناسب نیست:

یک جوان برومند و باسواد و زحمت کش در قصه میکرد( که البته وی از نقل قول دوستش ) رفیقمبه نقل قول از 

در خانۀ خود ی مجردی گخاطر زنده بمناسب و درآمد خوب بود ولی با اینکه دارای یک شغل  هالند مشهر امسترد

ی دریافت مم به آسانی رام حشیش افغانی که در امستردگچند داشت و ضمناً هر شب قبل از خوردن غذا ربه هم گیک 

دود حشیش را بر روی و  اوخزیده بود، ربه نیز در پهلویش گحشیش  در حین کشیدن ،کرد شد، نیز مصرف می

مثل صاحبش معتاد اه گربه اش ناخودآگکه البته شد  کرد، این عملیه هر شب تکرار می پُف میربۀ خود گصورت 

 .  شده بود

ر فت که هگپیش داکتر مراجعه نمود که البته به داکتر ر احساس ناراحتی نمود و گاز ناحیۀ جقا آاین ماه ها بعد از 

ً را  و، داکتر ضمن تجویز دارو اشب حشیش می کشد ر هم طبق توصیۀ داکت واز کشیدن حشیش برحذر داشت، ا مؤقتا

ربه که سخت معتاد حس کردن و گحشیش،  ترک دومل و شب او.  شاید چند صباحی( دست کشید) حشیشاز کشیدن 

ربه گمبادا مورد حملۀ قا ترسید که آنمود و این  مقرر سخت بی تابی میحشیش شده بود در لحظۀ  دودو بوی  یدنبوئ

همیشه مؤفق به قا برای آاین  امیدواریم.  در یک محل دور رها نمودربه را از خانۀ خود گبه ناچار  ءً بنایرد گقرار ب
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را انتخاب همسر  منحیثو مهربان  گغزالۀ قشنربه یک گجای ه اکنون باین مرض شده باشد و امیدواریم که  ترک

 . شادابی داشته باشدی گکرده باشد یعنی عروسی کرده باشد و زند
 

 ونه بود؛گببینیم که وضعیت ما چحال خوب، 

یعنی کشورهای خود شان یا توسط ایادی ُخرده فروش خود که در پیرامون ما قرار داشتند  گحشیش فروشان بزر

 کرد؟ کار میه چهمسایه 
 

 عین کار:

 . کردپُف می برادرزاده و خواهر و خواهر زادۀ ماو بینی و دماغ برادر و روی و صورت  برحشیش مارکسیزم را  دودیکی 

 . کرد پُف میحشیش لبرالیزم و آزادی بر روی و صورت فرزندان مادر ما  یکی دود

 . کرد را بر فرزندان مادر ما پُف میباستان  ساله و داستانو نیم هزار  و تاریخ دوازده گفرهنیکی دود حشیش 

 . کرد فرزندان احساساتی ما پُف می روی سر ورا بر  دیو بندی یکی دود حشیش ارتجاع

از همه  و صورت فرزندان   سررا بر ی گو فرهنارانۀ قومی گبرتری جویانه و برتری ان گفرهن شیکی دود حشی

 . کرد این مرز و بوم پُف میچیز بی خبر 

 . کرد بر صورت جوانان ما پُف میو هماالالنی و مکیش  ردرمند گفرهن دود حشیش یکی

 . ردک پُف می و صورت فرزندان این وطن سرو قبیله ای بر خاندانی  تحکوماستیالی موروثی و ادامۀ  حشیش یکی دود

یش ها شدیم تا اینکه حش پُف کردنکه داشتیم، معتاد این یم و هر تفکر سیاسی و مبارزاتی اینکه هر که بودالصه خ

ربۀ هموطن عزیز ما ساکن گو امروز مثل همان ری ورشکست شدند و ما را ماند و اعتیاد ما، گفروشان یکی پی دی

، اعتیاد ما منجر به حمله به صاحب خانه یعنی برادر ربهگالبته متأسفانه برخالف آن  ،باشیم میم، از جیب باقی امسترد

 . را کم یا زیاد دریدیم اعضای خانوادۀ خویشو هر کدام به نوبۀ خود شد خود و خواهر 

 ییضفنه از هفت ثور نصیب ما شد  یفیضسرطان  نصیب ما شد نه از انقالب سفید ضفینسبی سلطنت  نه از آرامش

 ،دشما تحوالت بعدی فیض نصیب نصیب ما شد و نه از هشت ثور و نه هم از  فیضشد و نه از شش جدی  نصیب ما

های کرۀ خاکی رسید که کوچکترین نمونه  همۀ انسانما به  ناشی از جبریچ کننده و گ حرکات و سکنات البته فیض

های  رواویرانی دی تبرلین به قیم رویرانی دیواذریم ازین حقیقت تلخ که گباشد، ب برلین می ردیوااش ویران شدن 

 . تمام شدمادی و معنوی ما 

 

 و اّما پیشنهاد:

اه یک نامۀ کوچک ولی با محتوای عمیق گوطن دوست و مردم دوست و جسور و آز اشخاص ده نفر اده نفر فقط 

خصاً در  شکشور ما، مقیم کابل نه اینکه ارسال کند بلکه های ذیدخل در معضلۀ نویسند و به سفارت خانه های کشورب

 . بسپارند بدست سفراء مستقیماً نموده و الباب سفارت خانه را دق 
 

 متن نامه به این شرح باشد:
 

 ای سران کشور های قدرتمند جهان:" 

باشند ولی در سرزمین ما  ی شرافتمندانه!  برخوردار میگوش از زندگخرربه و اسب و گو  گدر کشورهای شما س

 . نام انسان امروز هیچ ارزش ندارده یک موجود پاک ب
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ما را  رفته وگکار و قدرتمند ترین سالح تان همۀ تان دست به دست هم داده و از آخرین کنیم که هاد میما به شما پیشن

و ضمناً میدان برای ادامۀ ما رهائی یابید  و شما از شرّ شّر شرارت زمانه رهائی یابیم نابود کنید تا باشد که ما از 

قط یکی آنجا بزنید که فر تا گرا به کلۀ یکدی رگده شود و باز همدیاتان مهیا و آم یاخت و تاز استعماری و امپریالیستت

 ت؟انه راه معقول و پسندیده نیسگآیا این ی. د بر شماوارا بو  گد و دوزخ وارا بو  گ مابر اه جنتگ، آنتان پیروز میدان شود

ه یک محل بیا جمع کنید یا را تان  مشروع ناپس به خود بیائید و میدان رقابت ر نیست گر است، پس اقدام نمائید و اگا

 . ر انتقال بدهیدگدی

 و همچنینخانۀ ما ژیک و مهم یکوبیدن ما فقط همانا مؤقعیت ستراتانه علت گدانیم و اعتراف می کنیم که ی ما می

 . باشد ها و در امواج دریا های خروشان ما میه کودر آغوش نهفته زمین و  ذخایر غنی زیر تموجودی

شند با بعضی از شما میداعش یک پروژۀ تقلبی و ساخته شده در مراکز استخباراتی ما میدانیم که پروژۀ طالب و 

 . رفته ایدگر را دست کم گیکدی قدرتولی مشکل شما اینست که امکانات و بازی و 

. یریمگ میفکر و دانش اشتباه نعقل را با  اهگجایو غرب، سه صد سال اخیر اروپا  صفت گما بر خالف فالسفۀ س

ین عقل کوچک همر میدانیم، گو آنرا مکمل یکدی اقالیماحترام خاص معاش و عقل  معاد  عقلبرای ما برخالف شما،  

 ل هایگکه قادر است در جن تکنولوژی ایبا داشتن این همه تکنولوژی، دهد که قبول کنیم  میمعاش به ما اجازه ن

 ریستترو مرکز تجمعرا به تصویر بکشد ولی قادر نیست که  هریزخورد و ی روزمرۀ حشرات گی زندگونگچامازون 

به آن ایمان دارید قسم به همین دموکراسی که شما . رصد و تعقیب و خنثی کندهای همچو طالب و داعش را کشف و 

موریت أانه مگو ی باشد تعقل می سنددخول به جنت، همانا انه سند گباشد و ی جنت و دوزخ حق میمی خوریم که 

و شعور  عقل خوار پنداشتنترین خیانت در برابر بشریت همانا گباشد و بزر حقیقت میرسمیت شناختن ه بتعقل، 

ها و سایر ملل  افغان تان، به خوار شمردن عقل کاری های جفاپس شما در کنار سایر  . باشد ران میگسیاسی دی

ملت مظلوم  ار به فریاد مگژیکی تان خواهد بود ایستراتبه فایدۀ تاکتیکی و . نیز متهم و مجرم شناخته شده ایدمظلوم 

 دهید، بسیار ساده: وش فراگ

ما عساکر بیطرف ملل متحد که بیشتر تعداد شان از شرقی و غربی و جنوبی شمالی و  سرحدات ر تان درگاز یکدی

 . یر در مناقشۀ ما باشند، مستقر شوندگغیر درملل 

داعش و طالب ، مجهز و دست شان در مبارزه با اشرار و معضله  یر در گاردوی ما با سالح های تمام قدرت های در

د، شودارای صالحیت نا محدود استعمال مواد مخدر و تولید و خشخاش با کشت  همبارزذاشته شود و همچنین در گباز 

 . سرتاسری استقرار و استحکام می یابدونه امنیت گاه دیده شود که چگآن

البته در حضور ما بیابید یک راه  منطقی و منصفانه ویان طماع گشما زورزیر زمین ما نیز  بیکران خزائن ددر مور

فربه و سیر شوند که محتاج هیچ  ما شود و هم جیب ها و شکم هاییری ُمدرن اجراء گیری و سهم گهم عملیۀ باج که 

 . یک شما نباشیم

ۀ یک فاجع وقوعیری از گخاطر جلوه ران و بگخود و دی و آبروی خون اجتناب از ریختنخاطر ه امیدواریم شما نیز ب

 ،گنفرت و نزاع و جن شذارید که شعله های این آتگو ناول به حال خود و بعد به حال ما دل بسوزانید تر گبزر

قعیت مؤما اینقدر تجربه داریم و یا اینقدر تجربه کسب خواهیم نمود که  . موجودیت شما را نیز با تهدید مواجه سازند

که شما نیز درد و آالم و آمال ما را درک و به  بپرهیزیم به شرطیورزی با شما  یو منافع تان را درک و از دشمن

 . فقط همین". ذاریدگآن احترام ب
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 ملی و برادرانه:و اّما یک پیشنهاد 

ان زم آن. ربود خانوادۀ مالیس از گنام انه و و بدماش بگیک زور یکصد و چند سال پیش یک خواهر تنی و سکۀ مرا 

خانۀ ما  گقلعۀ بزر ام هایها و ماما کاکا طیر و فالکت بار قرار داشت،  در یک حالت بسیار خخانه و خانوادۀ ما 

و پاره  ژندهفره و دسترخوان ملی ما نیز د و نزدیک بود که سدنتقسیم کرده بوبر اساس زور و تزویر و جاه طلبی را 

ه این ذریم ازین حرف کگرفت، البته بگزمام امور قلعه را بدست عبدالرحمن  ونام کاکه کالن!  ما ب پدرشود تا اینکه 

فره و سُ  ان و عیال وگاعضا و باشندخاطر اینکه ه باین کاکو . بر قلعۀ ما حاکم نمودیزۀ گچه کسی و با چه انکاکو را 

واهر خ رداندنگبازتصاحب و  ایدعو حقردد، از گو بی اتفاقی نی و تشتت گۀ این قلعه دچار پراکندباقی ماندلیم  گ

ط ل نمود و فقگبسته یا با تدبیر بد یا خوب خود دروازه های متعدد قلعه را  یکاکو . صرف نظر نمودربوده شدۀ ما 

 . سمیت شناساندرسمیت شناخت و به ره ان این قلعه بگبین باشندیک دروازۀ عمومی را 

کشته شد، بجایش یک پسر کاکه و خوش سیرت پسرش نیز مرد البته . رد و پسرس آمدمجان بعد از چندین سال  کاکو

 حاکمیک ذره خوش اشتباه( البته با طعم ) و خوش طیفو خوش خدمت و خوش قلب و خوش طینت و خوش فکر 

 یعنی نوۀ کاکو عبدالرحمنلیس بود، این جوان جان گخارجه در دست ان رامو اطاق مهمچون قبالً کلید . ردیدگاین قلعه 

 عاقتضای شرایط حاکم بر وضه بون به زور یا به رضا یا گوناگ، به دالئل یعنی امان ّللّا خان عزیز و دوست داشتنی

ود این وجردید ولی با گکلید قلعه  و اختیار داشتن، قادر به تصاحب ریزگدو خرس  سفید و طالئی یعنی روس و ان

 . اقدام مقتضی به عمل آورد ان قلعهگباشندشهامت بی نظیر، نتوانست در مورد خواهر ربوده شدۀ 

عنی یحاکمان این قلعه بود بخصوص خرس قطبی ریا و سازش و سوء استفادۀ  لتقریباً صد سال نُقربودن خواهر ما 

 . ما استفادۀ فکری زیاد نمودشوروی ازین معضلۀ ناموسی و ملی 
 

 خوب،

 ارثیباشد، از نظر ناموسی و  صور اسرافیل خواهر ما می تا این خواهر من یا ما بود و هست، درین شکی نیست که

 اّما اّما اّما اّما: وبا هم پیوند داریم  . . . . و  ی و خونیگو خانواد

ه یک جوان کر، به زور به عقد گتشکیالت دیر و یک گر و یک بیرق دیگخواهر ما را ربود و برد زیر یک خیمۀ دی

 ،مسکواحزاب متمایل به  رای پاکستان،گاحزاب ملی حاصل این ازدواج شد . ، در آورداسمش بود پاکستان خان بعداً 

، یاحزاب متمایل به پروژۀ دیوبندفارسی پاکستان، سرخم کردن به سرود ملی احزاب متمایل به لندن، احزاب متمایل به 

 . رگو ده ها تمایل دی

 م!ییرگمی ریسته ایم و امروز نیز گطبیعی یا غیر طبیعی  ،هجران این خواهر گسوما ده ها سال در 

 اّما:و باز 

باشد، ترس وصال باید در هر دو طرف زنده  ، عاطفه و عشق و احساسشه آخر این خواهری و برادری یکطرفه نمی

 اه های تبلیغاتیگو سایر هنرمندان و شاعران و دست راستاد اولمیریه می کنیم یا مثالً گاز هجران ما اینست که ما 

  .با اوالد هایش بر حرکات و ادعاهای ما می خندندریانند ولی خواهر عزیز ما گو یا می ریانیده گ ها سالدولتی ما را 

 

 یک سؤال تکان دهنده:

 هایش ازین هجران و جدائی واقعاً همچو ما ناراحت اند؟ عزیز ما و اوالد آیا این خواهر
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ز انه تنها اینکه بعد از یک دهه مقاومت که بود  ی، ولی به هر دلیل و علتونۀ شوروی در آمدیمگشغال  ما زیر اشغال

 . روبرو نمودیم یافتیم بلکه شوروی را با سرنوشت شغالاشغال شوروی رهائی ی

 ت میمقاومپنجاب و لندن مقاومت کند و یا در برابر اشغال ر این خواهر ما یا خواهر زاده های ما بخواهند گحال ا

 ،مسلماً چرا نه می شدند؟مودند آیا پیروز نن

  .تجدید نظر کنممن منحیث برادرش باید در ریختن و ارزش اشک خود  ءً بنارا نداشتند و ندارند  اّما چون ارادۀ این امر

با  البتهباشد،  می هدارد که یک بحث پیچیدرا خودش  یک تعریف خاص" از نظر حقوق ملی و بین الملل "سرزمین

 . اشدب قابل تعریف میون گوناگدرجات  اهمیتآنجا از  سرزمین" به اعتبار وجود ساکنینفت که "گتوان  بیان ساده می

طبعاً این ادعای شان به اعتبار ساکنین د نسرزمین غصب شدۀ آنطرف خط دیورند را دارر ادعای مالکیت گها ا افغان

 ر داشته باشد در آن صورت ادعای افغانگیک اراده و نیت دیساکنین آنجا ر گاقابل بحث و مناقشه می باشد ولی آنجا 

به سرزمین تاجکستان و ازبکستان مثالً شود، کما اینکه ادعای مالکیت شان  مشروعیت حقوقی مواجه میها با مشکل 

 . باشد غیر قابل اعتناء می

ً به آن سرزمین گآ اران ورزیده وگخبرنپیشنهاد این حقیر این است که ده نفر از  ءً بنا جازۀ د و با انسفر کناه رسما

 بکنند و نظر آنها را درصحبت باز در این خواهر زاده های ما مصاحبه و از  تن با یکهزاررسمی دولت پاکستان 

ان یعنی مردم افغانست یهر دو طرف دعوافغانستان جویا شوند و نتیجه را صادقانه به الحاق یا عدم الحاق به سرزمین 

 . گرددنتیجه بنا  همان باالیتصامیم بعدی را  تاد ناعالن کنستان و پاک

 -یعاطف - قومی – برای این بیماری ملی ه ایهیچ نسخدر طول یک قرن تعجب و تأسف است که  رجای بسیار بسیا

له که برای ما زیان های تقریباً أولی باز هم این مسایم ردیده گله أو حتی همۀ ما مأیوس از حل این مسردیده گتجویز ن

 تر اینکهانگیز در اولیت های مهم ملی خود قرار داده ایم و جالبتر و تأسفما آنرا  به بار آورده، ی راجبران ناپذیر

عمار د، یعنی اینکه استنباش دولت مردان پاکستان میفا همنشین له پاره شده که در خأدرین مس یحلقه های حلقوم امروز

که مؤلدش خودش است( ) لهأحل این مسطرف حاضر به  م نموده که از یکگرریز ما را چنان سردگانروباه صفت 

 . بزنیم چیغ و فریادبرای احقاق حقوق! ما ر به ما القاء می کند که همواره گنیست و از طرف دی

 درب، من و ما باشد ولی در همان خانۀ شوهر خود ظ میخواهر و خواهر زاده نزد ما محفو عزت و حرمت داشتن

خود داشته، ما  الحاق به خانۀ پدری که خودش اراده و اشتیاق شرطیه بمی بندیم ولی روی آنها نه برا خانۀ خویش 

یا خالف ارادۀ آنها اقدام به عمل آوریم بخصوص اینکه به این واقعیت پی زور ه قدر نیرو و حوصله نداریم که ب این

پولدار و مزدور  ارتجاع سیاه عربدوباره، قدرت های استعماری و  به الحاقا برده ایم که در پهلوی عدم عالقۀ آنه

 احساسات پائین آمده و بر اسب تعقل شتر بود از بهتر خواهد ءً یرد بناگکه این الحاق صورت بذاشت گخلیج نخواهند 

 . رائی سوار شویمگو واقعیت 

موضع لطیف پدرام و ناکس اجازه نخواهم داد که صحبت ها و موضع فکری بنده را با البته عرض شود که به هرکس 

 . منطق و استدالل عینی خواهم ترکاند سوزن دماغ و شکم احساسات شان را بانه  مقایسه کند، ور
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