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چه نقش بود؟  سلیماندانی که بر نگین   
 

 گذرد بر زر نوشته بود كه: این هم مي

 

كابل بانك و قرار داد اخیر حكومت با دزد از زندان و عمل خالف تمام موازین قانوني و شرعي و سكوت و طفره 

  .حیرت انگیز است آنگیان و قلم بدستان حاكم از كنار از فرهن یرفتن بخش
 

  :كنم فارش ميسبرای شان خواندن مطلب ذيل را 
 

 كنند كه چنین یا چنان خواهند كرد اگر یك دوست فیسبوكي شریك در حاكمیت قبلي از انتقاد گالیه دارند و تهدید مي

 د.اعتراض و انتقاد علیه شان ادامه پیدا کن

 : خواهم توجه شان را به خواندن مطلب ذیل جلب كنم و بنویسم كه مي
 

  سالم

 ت. چند مطلب قابل دق

گفته و نامیده شویم اما ذهن و فكر ما مسموم و  !؟ !؟ و منور روشنفکرزاد اندیش!؟ آما خوش داریم دیموكرات!؟ 

  :صرف به

 .حق بگو خو به طرف من

  .ور داریمب

 .ولمؤمس آنج ئن کف زده ام از نتاآحاكمیت بودم و حد اقل برای  ءنچه در حاكمیت گذشته و من جزآ

 ت. اس جزائيولیت اخالقي، وجداني، دیني، سیاسي و ؤما مسا

 د.رك چه كردي؟ محاسبه و حساب حق شان است و باید قبول ولیمردم حق دارند بگویند و میگویند که فرصت داشتي 

 توضیح و تالش برای توضیح و قناعت دادن خوب اما توضیح و دفاع از خود باید منطق درست داشته باشد كه غیر

  :از خودت خواننده و شنونده هم قناعت كند

ستم کرسی ام از د را نتوانستم درین موضوع چوکی نگه كردم و امتیاز گرفتم اما ساکت ماندم تاآناین را توانستم و 

و قناعت خود دادن ممكن اما باید دیگران و منطق  مسؤولیت باز كمی فعال بودم و ... تالش رهایي از  آن رود و درن

 ت. نباید كم گرفسخن را 
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 :الزم است آنینده درك آذیل دقت كن و برای زندگی حال و  به چند مطلب

  ساكت عن الحق شیطان اخرس: حدیثا

 ت. گنگ اس شیطانماند و  سكوت كننده از گفتن حق به شیطان گنگ می

 ؟مديآته سكوت كردي، طفره رفتي و كنار حال تو و خدایت كه در چند مورد مهم حق را دانس

ینكه خاطر اه ب شوند اما ت توهین و نفیه ميریخ افتخاراتأت و افتخارت و تنام وطن و ملت داني كه به دانستي و مي 

ي. جرم را دیدی چون زورمند بود، نكمی سكوت  و اصالا  می رویفتنه هایش در امان باشي طفره از لبه تیز دشمن و 

سد اهمچنان با فتنه و ف د.گذاشتي كدام دیوانه!؟ دیگر با او مواجه شوگفتی و  "به من چه"مدی و آسکوت کردی و کنار 

پیش چشمانت  كردی. درحتی حق گو را مساعدت ممکن هم ن گفتی وشدي و دیدي اما هیچ نكردی و حق نمواجه 

اجه حفظ كردی با ظلم و ناحق خود را مورا دنیا  ۀفریبند حق گو جریان دارد اما عزتدسیسه و فریب علیه حق و 

  ادعای مسلمان بودن و رسالتمند بودن هم داري؟ تكلیف نه بیني و كردي تان

  .عجب اسالم و عجب رسالتمند بودن؟ ای وای بر حالت

خود قاضي  ،شود جرم است و حال در مورد خودباید شود و كردن كاری که باید نكردن كاری که دوم: در قانون ن

  .است، فراموش كردیو تواصوا( كه امر و نص شرعي ) شو

و حتی سیاسي داشتید؟  ولیت اخالقي، وجداني، اسالمیؤي در جایش اما حد اقل در چند مورد مسئجزامسؤولیت سوم: 

  و.خود قاضي ش

های طالیی غیر قابل تكرار عصر از دست رفت و عاملش هم به نحوی در صورت چه گذشت و فرصتآنلذا مردم در 

 این مهاجرت ها و شدی و یا متوجه شدن به مفادت نبود و در نتیجه اقالا بود متوجه نبهتر گیرم ناتوانی مسلکی ات 

غرق اطفال و از دین اسالم به مسیحیت رفتن و تقویت فتنه و فساد و بدی امنیت و خالی شدن دسترخوان مردم را 

 یتو همه نقش حاكم این همه ها ساخته شد و كابل بانك چور شد  دهارژها او غیر مستقیم شدی كه از مار عامل مستقیم

  د.گیرن بودید منطق و قوت خود را دارد كه مردم دست انتقاد مي آنمهره های  زره اقبلي و فعلي كه شما یك مه

ه خود چآنكرد و سهم در كار و رسالت ادا نکرد و ترمیم ن و كنار رفت ونتیجه: پس دست از همه چیز دست کشید 

 ؟كردكاری ن ،از خرابي بود یبخش

 د.جواب: نه باید سه چندان فعال، نقد و سهم خویش را قبول و ادای رسالت کر

اهیم رست هم نیست. مفكنم، كار به جای نمی رساند و د تهدید كه منتقدین تكلیف كم كنند و یا تكلیف كم مي اظهارات و

موخت و آره یاد گرفت، خآلادر همه حاالت عادل را با خود قاضي شدن عادل را باید ب زاد اندیش وآدیموكرات و 

 د.ادای رسالت کر

   الظالم و المظلوم كلیهما فی النار

  د.تش انآدو در  ظالم و مظلوم هرترجمه: 

 خاطر عدم قیام در مقابل ظالم و ظلم.ه خاطر ظلمش و مظلوم به ظالم ب

 

 پایان
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