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 به صاحبدیوان بگویید
 نشسته است بیروِن در خدا در

 !برسد خواهد به حضور می و
 

 

 

 نیبه دِر خانهٔ بهاءالد یکه دهقان دیگو یجالب دارد. او م یتیدر رسالهٔ دلگشا حکا یزاکان دهللایموالنا عب

خواهد  ینشسته است و م رونیکه خدا در ب دیبگو وانیصاحبد یآمد و به خواجه سرا گفت که برا وانیصاحبد

. داریبالطبع کنجکاو شد و به خواجه سرا دستور داد که او را به حضور ب وانیبه حضور برسد. صاحبد

 دیپُرس «میمن خدا یآر»دهقان گفت:  «؟ییمگر تو خدا: »دیبا خشم از او پُرس وانیدهقان را بُردند و صاحبد

نوابان تو آمدند و ده؛ باغ  یمن ده خدا؛ باغ خدا و خانه خدا بودم ول نیاز ا شیپ»دهقان گفت: « چه گونه؟»

 .استم« خدا»اکنون که ده؛ باغ  و خانه رفته است من تنها  وو خانه را به ظلم از من گرفتند 

انک ها به ب یها هیستند سرماقدرت نش کهٔ یمفلس خوشحاالن چشم گشنه آمدند و بر ار یوقت زیافغانستان ن در

 یشخص یها سهیک یقزل قلعه هرات و تورخم راهِ خود را به سو رتان؛یح یتاراج رفت؛ محصول گمرک ها

شان راغصب  یها خانهشان آواره و  یو توپ و تانک از خانه ها کوفیبازکرد؛ مردم را به زور کلش ن

 جهاد و متِ یهست و بوِد شان غن نیخانه ها تارِک وطن گشته اند و بنا بر ا نیصاحبان ا»کردند و گفتند 

و نُقره  ییطال یها شهرک ها نیبه ُوچ زور اشغال و در آن زم زیرا ن یدولت یها نیزم« است. نیمجاهد

 هٔ ریجنگ بود در الفُج یها یرانیو یآباد یرا که برا گرید یکشور ها یکردند و فروختند. کمک ها جادیا یا

 .دندیاستانبول و ُکجا و کجا خانه و هوتل خر ؛یُدب

 رفتګها و محاکم خاک خوردن  یارنوالڅشعبات  یها یشان در المار یچپاول ها و اختالس ها یها هیدوس 

  یوعخود ن انِ یداِد مردم از دسِت شان به آسمان رفت پُشت پرده با هم توافق کردند تا م دندید یو َکم َکَمک وقت
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ت اس بیسازند وعج دواریاُم چیه یبرا یجنِگ زرگر نیا یو مردم را با تماشا ندازندیبه راه ب یجنگ زرگر

 زین گریو جانِب د ردیگ یسکوِت کسل کننده کار م استِ یماجرا از س یسو کی یجنِگ زرگر نیکه در ا

 ودبه وج خود که را یحکومت و بَردیم تیبه وال تیوال و خود را شهر به شهر کنواختِ یافسانهٔ سرمگسِک 

اعتماِد مردم  یبه قدرکاف چون و رندیگ یم هیپا یب یها انتقـاد رگبارِ  ریآن اعتماد کرده اند ز بر و آورده اند

 چارهیمردِم ب .دهندیکاذب م دیباالخره سرخ اُم و ینارنج سبز و یها آنان را به جنبش دست داده اند را از

دحِ شکستهٔ اعتماِد ندارد که ق نیا از ریغ یکه هدف درا آزموده ان یزرگر یها ونه جنگگ نیا زیه نگذشت در

هم  و پلنگ وجود دارد یآسا جناح هم ُغرش رعد کیسرمگسِک  یافسانه ها انیم در .دینما پتره امردم ر

مردم  نیقسم که ا خدا به ست؛یخوب ن قدرغرور نیا» پدرانه که یها حتینص تضرع و از پُر یگله ها ینوع

 «.اندازند یم رونیارگ ب ازرا  شما

ا ه یُکرس سر صِد قدرت بر پنجاه در میتقس جانبه و به اصطالح سازش دو نیام که ا دهینفهم هنوز تا من

 کیمتعلق به  یشخص اگر که شودیم نیا شیمعنا باشد ها یکرس سرِ  بر ه اگرک اشخاص سرِ  بر ایبوده است 

 یول گمارد یم را یگرید ودخ انیم از یهمان ُکرس یجناح برا آن شودیم جانبه برکنار توافق دو جناح با

 ند؛یخود سؤ استفاده نما تِ یصالح اشخاص ممکن از که رایاشخاص باشد ز بر تواند ینم توافق ضرورتاً  نیا

 نگاردب یشخص راثِ یرا م یفرد ُکرس کی ای و دیبربا را شانیمرگ ا یسادگ به ایشوند  یمل انتیخ مرتکب

از حوزهٔ قانون  او تِ یصالح صورت نیا که در داردن را او یاربرکن تِ یکس صالح چیه که دینما وا نیچن و

 با و یداریخر طرفدار خود یبرا زر با دتوان یم که او رایز شودیم زور و زر بر یمتک رود و یم رونیب

 .کند ییفرما گرفته باشد فرمان تیقانون صالح از نکهیبدوِن ا و وادارد به اطاعِت خود مردم را زور

 رگیجناح د سکوت و استفاده از با یکیجناح  دو که هر ستین نیا یجار یزرگر جنگِ  گریهدِف د کی ایآ

اِن بار و ادب از و کنند یذارگ نیاراه است م که در یانتخابات یپا رِ یز خواهند یم یرَجزخوان استفاده از با

 یعنی برسد؟ ودصدو جناح به مق هر یها نیخوشه چ موجود را دوام بدهند و بیترت یرجز خوان سکوت و

 در «خدا» یآر که است. نیهم ره شوراباالخ که است و نیهم هیاجرائ سیرئ که است؛ نیهم جمهور سیرئ

گرفته  قرار ُشُرِف آن در نکیا و بودند خدا ۀخان باغ خدا و همان مردِم افغانستان است که ده خدا و انیم نیا

که جامعهٔ  زین وانیاما صاحبد و بمانَد یباق شان یتنها خدا برا دست بدهند و خانه را از باغ و اند که ده؛

 حل و یقانوِن اساس پرتو در چارهیدهقان ب نیمشکالت ا خواهد یم و زندیِفش م و ُغر است از دور یجهان

داخلهٔ م نیهم که دیگوشان ب یبرا ای شیبرا ستین یکس و ندارد یکار یموضوعات داخل با یفصل شود ول

 .کرد جادیافغانستان ا چارهٔ یدهقان ب یبرا سره را حکومِت دو نیشما بود که ا

 یاه یخوان نه رجز جمهور قابل تحمل است و سیکه نه سکوت کسل کنندهٔ رئ دیکن بس گریبه خاطِرخدا د

 یصداها و سر که دبدانن دیبا زیمردم ن اما و یجامعهٔ جهان ینهادن ها االشه رِ ینه هم دست ز و نور یآقا

 انحراِف ذهن مردم و یبرا یجوان احساسات یُمشت یها یخراسان باز یحت مذهب و زبان و و قوم یضمن
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 ینام ره تیآنگاه با ارادهٔ اکثر کرد و دایپ دیاِرادهٔ آزاد با و یأاست. نخست حق ر یفیحالت بالتکل نیدوام هم

ر وهللا اعلم بالصواب نگارگ . ردیرا نپذ تیکه اِرادهٔ اکثر ستیک و دیکشوِر خود بگذار بر دیخواه یرا که م

 برمنگهم 201۸ یفبرور 21

 

 

 

 
 

 تذکر: 
 

العه را مط ۀ معززها و مطالب دیگری از این نویسند هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته
 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند! " بریکنند، می توانند با "کلیک
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