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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جون ١٨
  

  !عقب ماند" خر"از " عبدهللا"در ضريب ھوش 
با يک فکاھی خيلی ھا کھنه اما  به اجازۀ شما خوانندگان گرامی، يادداشت امروزم را : کابل- ١٣٩٨ جوزا ٢٧ -دوشنبه

  :مشھور آغاز می نمايم

گويند روزی چند تن از جوانان جھت تفريح و در عين حال مشاھدۀ زندگانی حيوانات در غل و زنجير انسانھا، به باغ 

ر از ھر با عبو. به ھر جائی از باغ  و مقابل ھر پنجره ای که ايستاده شدند، ديدند تمام حيوانات می خندند. وحش رفتند

و قفس و مشاھدۀ خندۀ حيوانات داخل آن بر تعجب ھمۀ آنھا افزوده می شد تا رسيدند مقابل ساحه ای که برای  پنجره

با آن که اين وضعيت سؤاالتی در ذھن شان به وجود آورده . در آنجا خر را سر گرم چريدن ديدند. آماده شده بود" خر"

يزی بپرسند، شايد چراجع به علت خندۀ حيوانات از کسی اگر ترسيدند که زيرا می . بود، مگر از کسی چيزی نپرسيدند

  .تربيت شده اند و ضد خنده اند" فرھنگ عاشورائی"متھم شوند که آنھا در 

اولين و بارزترين تفاوتی که بين بار اول و اين بار وجود داشت، آرام . ھفتۀ بعد ھمين جمع باز ھم به باغ وحش آمدند

 از فرط گرسنگی دراز کشيده بود، آن یيعنی يک.  حيوانی خود مصروف بودن حيوانات بودبودن و به زندگی عادی

... ن ديگری با دم خودش بازی می نمود و آ خميازه می کشيد، ی از زندگی در غل و زنجير و اسارت خسته شدهديگر

رسيدند، ديدند که خر نه تنھا با خنده ھای بلندش گوش فلک را کر می کند بلکه بر " خر"وقتی جمع مقابل ميدان زندگانی 

  .لوت زده و يک لحظه جلو خنده اش را گرفته نمی تواندروی علفھا 

سرپرست خورد و . دوحالت متضاد، جوانان را واداشت تا خطر ھر نوع اتھام را به جان خريده، علت را جويا شوند

  :نوش حيوانات باغ وحش در جواب گفت

می خندد، دليلش " خر" اينک که .يک فکاھی گفت و در نتيجه تمام حيوانات را به خنده انداخت" ميمون"ھفتۀ قبل "

يک ھفته نياز داشت تا با درک " خر"يعنی برای فھميدن فکاھی .  فقط مشکل در فھم فکاھی است. ھمان فکاھی است

  .معنايش به خنده بيفتد

  !ھموطنان گرامی

باشيد فکاھی ھرچند کھنه و تکراريست و فکر نمی کنم کسی جھت فھمش يک ھفته نياز داشته باشد، مگر مطمئن 

  ":الموددعبدهللا عب"آنھم در مورد . ًموضوع ارتباطش کامال بکر و تازه و به ھمين امروز تعلق می گيرد
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بعد از حدود " عبدهللا"ًاگر به اخبار روز گوش داده باشيد، حتما متوجه شده ايد که در سرخط اخبار امروز، موضعگيری 

با طمطراق و با ھمان ناز " عبدهللا" امروز .می باشد" غنی احمدزی" در قبال رھائی زندانيان امنيتی به فرمان دوھفته

  :ھای ھميشگی اش حين صحبت، گفت

مين صلح در کشور دانست؛ ھرگاه اين اقدام به أحسن نيت به خاطر تبايد ی زندانيان طالب از سوی حکومت را ئرھا"

   ".ثريت نخواھد داشتؤی صورت گيرد، مھدف کمپاين ھای انتخابات

ًدر اين يادداشت به اين نکته نمی پردازم که اين کار درست بوده و يا غلط، چون قبال در موردش به تفصيل نگاشته ام، 

چه .  به تصميم شريک قدرتش در حکومت می باشدعراج" عبدهللا عبدالمود"آنچه برای من مھم است تذکر دو ھفته بعد 

آنھمه زندانی امنيتی را از بند رھا نمود، تمام کانديد ھای ديگر " غنی احمدزی" که ھمان دو ھفته قبل وقتی علی رغم آن

را متھم ساختند که جھت کمپاين انتخاباتی خودش با خون و جان باشندگان اين " غنی احمدزی"زبان به انتقاد گشودند و 

اينک وقتی بعد از دو ھفته می خواھد قضيه را تلويحی . نه" عبدهللا"سرزمين بازی می نمايد، از سنگ صدا بلند شد از 

حاکميت شک کرده اند، " حسن نيت"و ھم مخالفانش را که چرا بر " غنی احمدزی"انتقاد نمايد آنھم انتقاد دو جانبه، ھم 

  :می بايد از خود و ديگران پرسيد

 يعنی در حالی  بعد از دوھفته موضعگيری می نمايد؟"عبدهللا"از قضايا بر می گردد و " خرگونه" آيا قضيه به درک -١

  برای درک عمق يک مسأله نيازمند دو ھفته است؟" عبدهللا"برای فھم يک قضيه يک ھفته نياز داشت، " خر"که 

صورت گرفته، " تنھاخوری"برای حاکميت پيشکش شده بود و اينک که " چيزکی" آيا از بابت رھائی زندانيان -٢

  بلند شده است؟" عبدهللا"صدای 

  می خواست رھا شوند، رھا نکرده است؟" عبدهللا"، افرادی را که "غوالنده"او را " غنی احمدزی" آيا باز -٣

غنی " آيا در اساس کسی از وی به مثابۀ شريک قدرت چيزی نپرسيده و بدين وسيله در عمل ختم شراکت توسط -۴

  اعالم شده است؟" احمدزی

حاکميت، خود نيز به کمپاين انتخاباتی آغاز نموده و بدين وسيله به طالب " حسن نيت"در مورد با بحث " عبدهللا" آيا -۵

  پيام می دھد، که من ھم ھستم و در رھائی تان نقش داشته ام؟

  !ھموطنان گرامی

مذھبی يک مشت وطنفروش وابسته به امپرياليسم و ارتجاع ھار :  تذکار داده ام بايد باز ھم بنويسمھاھمان طوريکه بار

کشور و مردم ما را به گروگان گرفته اند و ھر روزی که عمر ننگين شان ادامه می يابد، خيانت و ظلم ديگری در حق 

رسانيده که نجات از چنين مصايبی به جز نابودی قھری چنين به اثبات کشور و مردم آن می نمايند، تاريخ در تمام جھان 

  .نظامھائی راه ديگری ندارد

  !!سرکھا ما را می طلبد


