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 :م ھصدیکپیوستھ بھ گذشتھ قسمت 

خوابي دیده ام، اجازه ھست بگویم؟ خان گفت؛ ! یكي از ارباب ھا از اربابش  پرسید قربان اغبانِ ب
خان دستور داد او را . و نوکرھم شروع كرد بھ تعریف كردن خواب طوالني ای  كھ دیده بود! بگو

باغباني كھ ! خان در جواب باغبان گفت؛ خدا انصاف ات دھند !  اخراج كنند، باغبان پرسید چرا؟
 !ینقدر مي خوابد و خوابي بھ این درازي مي بیند، پس چھ وقت  بھ كار باغداري و زراعت مي رسد؟ا
 

از فرد ، فرد خواننده گان ارجمند و از تک تک دوستان می خواھم کھ این یادداشتم را نیز حتمأ از آغاز 
رم ؟   ـــی از تـــاریخ مــــینگبھ رود خانھ ا ای  زاویھ چھ تا بھ انجام بخوانند ، و بدانند کھ این قلم از

  نددار داشتند و ھنوزھم  یقین دارم برخی ازعزیزانی کھ با من در زندگی روزمره نیز حشر ونشری
شنا   البد این خصوصیت فطریی وجودم را نیز میدانند کھ در تمام عمرم درمخالفت با مسیر رود خانھ

حمل ھای ضعیف ام  انھشوده اند برب زندگی ام کرده و کولھ باری از رنج ھا را کھ بھترین آموزگاران 
درست آنــگاه کــھ گام بھ  ای نھ چندان دور بلکھ گذشتھ  درلھذا نباید تصؤرکرد از اینکھ من . ام نموده 

با بسیاری از بزرگان عرصھ نبرد آزادی خواھی  گام مجاھدیِن  راه آزادی و استقالل راه رفتھ ام و
نسبت بھ تالش ھای مظلومانھ ام بویژه  روشنگران و قلم بدستان این حوزه از نزدیک شناخت داشتھ ام 

عقالنی امروزی ام با وام با این دید گاه ھای بِکر انجام داده در راه آزادی و استقالل افغانستان کھ 
، بلکھ اکیدأ   نھ ھرگز ! نھ . !! ت بھ گذشتھ ام اعالم برئت میکنم گذشتھ پربارم بریده ام و نسب

بر  میخواھم واقیعت ھای تلخ روزگار امروزی را در بطن معادالت و معامالت دوران اشغال افغانستان
 .توسط ارتش سرخ سنجش و مقائیسھ نمائیم  ھمھ جھان معاصر 

 



اندازه گیری ھای حوادث ووقائع  تاریخی و اجتماعی ھرچند بسیاربوده اند مردانی کھ برای سنجنش و  
بربنیاد اینگونھ پارامتر ھا ی اندازه گیری  وای دگم و ثابتی را بکار گرفتھ انددر حوزه ملتھا معیار ھ

نسبت بھ ھمھ تاریخ قضاوت نموده اند ، کھ این گونھ قضاوت ھا در حوزه تاریخ انسان کھ ھمیشھ بویژه 
ریخی و فلسفی اش بحیث جانشین ذات الھی بر عصای عقل و ِخرد زیستھ است پس از آغاز مأموریت تا

نھ تنھا منجر بھ دریافت یک نتیجھ گیریی بھترتاریخی مبتنی بر استدالل و دیالوگ علمی نھ میگردد 
ھمین دوسھ  قابل توجھ است کھامابسیار جالب و. بلکھ بزرگترین ضربھ ای را بھ اصل دین زده اند 

گرامیداشت درراستای از کانگسترھای شبھ مذھبی بودند سران مافیأ کھ اغلب شان ی ازبرخ روز قبل 
از عساکر اشغالگر کھ روز خروج  ۱۳۶۷دلو سال  ۲۶از حماسھ ھای ملت مجاھد افغانستان روز 

کھ سالھا قبل ازپوھنتون االزھرمصر بزرگترین   افغانستان بوده ، یکی از بزرگترین رھبران جھاد
را روز  ۱۳۶۷دلو  ۲۶علم حدیث را حاصل نموده است روز مرکز مذھبی جھان اسالم آخرین مدرک 

زرگواری حضرت صبغت و در عین حال مرد روحانی ب،. پیروزیی مستضعفین بر مستکبرین دانیست 
 "جھاد "  درفتوایبھ قول وی برای نخستین بارھمان استخاره ھای یاد آوری فرمود کھ هللا مجددی از

بھتر است این سخنان گھربار استاد عبدالرب مقدس علیھ ارتش اشغالگر روسی را صادر نموده بود ، 
و حضرت صبغت هللا مجددی را کھ آخرین روزھای از عمر پربارش را درآسائیشگاه رسول سیاف 

سھ ھای مجاھدین بیان فرموده بودند  بشنویم و ھای غرب سپری میکند و در محفل گرامیداشت از حما
 : ببینیم 

https://www.youtube.com/watch?v=FhlSNShWNcE 

سخنان سردار دمحم اشرف سخنرانان بزرگوار آن گردھم آئی باید صمیمانھ اعتراف کرد کھ بیش ازھمھ 
ست  "ریأ "دومین متفکر جھان و استاد علوم انسانی در بزرگترین پوھنتون ھای جھان کھ خان غنی  

در افغانستان را قبول فرموده است برایم سخت  "مالی " بر وزن  ملی دولت وحدت  !!افتخاریی
را برعھده دارند  ملیست  دولت وحدت " ریأ"شگفت انگیز بود ، البتھ این سخنان نھ بھ دلیل اینکھ وی 

بلکھ بھ دلیل جایگاه بلند علمی اش کھ در جامعھ از آن !! شاید این گونھ سخنان از وی توقع نھ میرفت 
مقام علمی و جایگاه اجتماعی اش را تا حد کوچھ وبازار تنزل دادند اکنون باز ھم آن برخوردار است 

نان حضرت اشرف خان توجھ شما عزیزان را قبل از کنکاش این سخنان گرانبھا  بھ تکھ ای از فیلم سخ
 . غنی جلب میکنم 

https://www.youtube.com/watch?v=VK6xhfgD-QQ 

 : انسان معاصر شکمی بھ تاریخ  نگاه
 دو ھر و شدند حاضر او سر باالي باشي حكیم تا دو ،شدید رنج می برد  تبکھ از  شخصي :میگویند 

 وخیم بیمار حال كھ كردند اعالم ھم با بعد و بگیرند را دار تب بیمار نبض تا بردند پتو زیر دست ھم با
نھ نبض من را کھ از تب  !اید گرفتھ را یكدیگر نبض پتو زیر شما ھا، شده فالن فالن گفت بیمار. است

مدت ھا در نوشتھ ھا ، دفاعیھ ھا و خطبھ ھای آتشین رھبران  و چنانچھ ھمھ ما میدانیم .!! می میرم 
وقتی از ایدئو شنیده ایم صغیر وکبیر مذھبی و حتی دارنده گان افکار و اندیشھ ھای چپ و مارکسیستی 

لوژی بھ حیث نقشھ راه ملتھای اسیر در بند استعمار قدیم و استعمار جدید نسخھ ای را می نویسند و 
قبل از اینکھ سرشت ، ھویت ، مشخصات و شخصیت و جوھر و نیازھای انسان بھ مؤعظھ می فرمایند 

مثابھ سازنده ھویت تمدنی و فرھنگی شناختھ شود ، مکتبی ، راه و روش و ایدئولوژی و اخالقی و 

https://www.youtube.com/watch?v=FhlSNShWNcE
https://www.youtube.com/watch?v=VK6xhfgD-QQ


با مرور چند سالی از عمرجوامع بشر در نوع بدون شک . احکامی برای زندگی او معین سازند 
یز مغالطھ ای بوجود می آید و آنچھ کھ شاید گاھی و در مسیر تاریخ ضد ارزش شناخت تاریخ ملتھا ن

نامیده می شدند بھ اقتضای منافع استراتیژیک کشورھای در حال بحران در دکتورین امنیتی استعمار و 
کھ بھترین و نمایان ترین مثال آن خواندن  کنند و لباس تقدس بر تن میدارند اذنابش چھره عوض می

کھ از  میباشد نجات و روز موفقیت مستضعفین بر مستکبرین بھ عنوان روز  ۱۳۶۷دلو سال  ۲۶روز 
رھبران شبھ جھاد کھ مالک صد ھا  خانھ یکی از ثروتمند ترین  ی حضرت عبدالرب رسول سیاف سوی

گرامیداشت از این روز در  ۱۳۹۴دلو  ۲۶مطابق با  ۲۰۱۶مسکونی و مجتمع تجاری  میباشد در سال 
 . .....گردید بیان 

 در قسمت ھای بعدیی این مقالھ روی ھمین مطلب ترکیز بیشتری بعمل خواھد آمد  :یادداشت نویسنده 

  


