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 دکتور لعل زاد

٢٠٢١اکتوبر  ٨لندن،   
 

 لویھ جرگھ موش ھا !

========================= 

 )؟بیندازد بھ گردن گربھرا زنگولھ  چھ کسی(

 

بھ پیشگاه  مظلوم موش ھایی، شمار زیادی از بزرگان ما حکایت کرده اند کھ روزگار

رھبران و بزرگان خود شکایت کردند کھ ما از دست ظلم و ستم و کشتن و خوردن توسط 

ھا بھ جان رسیده ایم و اگر جلوی آنھا گرفتھ نشود، شاید نسل ما رو بھ » پشکگربھ/«

 انقراض برود...

 

 است رسیدند کھ بھترھا با ھم مشوره نمودند و سرانجام بھ این فیصلھ آنرھبران و بزرگان 

اقوام و بزرگان قبایل گوناگون  ی مرکب از علما، فضال، روحانیون، سران»لویھ جرگھ«

 ش تشکیل بدھند، تا در این مورد غور و بررسی نموده و تصامیم الزم اتخاذ نمایند...خوی

 

کابل  ھزار موش در خیمھ بزرگ لویھ جرگھ در شھر گویند، این لویھ جرگھ بھ اشتراک چند

دایر گردید و چند ھفتھ دوام کرد (اما مورخ بزرگ کشور ما، جناب غبار گفتھ است کھ این 

 )...]١[ »روز دوام کرد ٩مزار شیر سرخ قندھار دایر شده بود و «لویھ جرگھ در 

 

زنگ ھای ساختھ باید «چنین فیصلھ نمودند:  بزرگ یاشتراک کنندگان این جرگھسرانجام 

بھ شکار می پشک ھا انداختھ شود. در این صورت، ھر وقتی کھ پشک ھا  شود و در گردن

 می توانند با شنیدن صدای زنگگردش می کنند و یا نزدیک می شوند، موش ھا برآیند، 

 »...آنھا خود را پنھان کنند و در امان باشند
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ا ھ پب» فیصلھ سرنوشت ساز«اشتراک کننده در لویھ جرگھ با شنیدن این » رفقای«گویند، 

چنان کف زدند و » خوارنجھامرگ بر امپریالیزم «دن شعارھای خاستند و با سر دا

 برای چند ساعت می لرزید! » قصر سفید«گفتند کھ در اثر آن » حورااااا«

 

مرگ «ای شعار ھای حاضر در جلسھ نیز چنان ھیجانی شده بودند کھ از صد» برادران«

رھای قصر آنھا نزدیک بود دیوا» هللا اکبر«و  و نعره ھای تکبیر» خوارخونبر کمونیزم 

 بعضی ھا فروریزی کمونیزم را مرھون ھمین شعارھا می دانند)!کرملین فرو ریزد (

 

گویند، در این میان موش کھن سالی وجود داشت کھ نھ کف می زد و نھ حورا می گفت، نھ 

 بود و زار زار می گریست...نعره تکبیر سر داد و نھ هللا اکبر گفت... سر بر زمین فرو برده 

 

! حضرت پیش او رفتند و از او پرسیدند: جناب شیخ» برادران«و » رفقا«گویند، شماری از 

 !... خیریت باشد، چرا گریھ می کنی؟ جناب عالیصاحب! پیر صاحب! 

 

غبار گوید کھ این چنین پاسخ داد (اما » استخاره«پس از » حضرت صاحب«گویند، جناب 

): ]٢[ »بودپسر متصوف استاد الیخوار از اھل کابل صابرشاه کابلی «مان ھ روحانیپیر 

در گام نخست، این زنگ ھا را کی  ارست است؛ امفیصلھ شما کامال عقالنی، بھ جا و د

این زنگ ھا را بھ گردن پشک  استموش حاضر  کدام بسازد (یا پیدا کند) و در گام دوم،

شما درست ی فیصلھ«(یعنی  »بیندازد گربھولھ را بھ گردن زنگ چھ کسی«یا [ھا بیندازد 

 ؟])»!عملی نیست، اما است
 

+ + + 
 

علوم اجتماعی نیز چنین افکار و شعارھای زیادی مانند اعمار جامعھ بدون طبقات، محو در 

آخرالزمان و اعمار جامعھ در خرافات، جدایی دین از سیاست، خروج حضرت عیسی/مھدی 

 عدل الھی وغیره وجود دارد؛ 
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در علوم طبیعی نیز چنین افکار و تخیالتی مانند جاگزینی کامل انرژی فوسیلی با 

چالھ ھا، محو امراض/مرگ یا زندگی جاودانی سفر با سرعت نور، ایجاد کرم /باد،آفتابآب/

» تیوری«گویند کھ در » الت علمیتخی«شگاھی بھ آن ھا وغیره وجود دارد کھ در دنیای دان

دھھ ھا، سده ھا یا  ی رسیدن بھ ھر یک از آنھا شایدو برا» عمل«درست است، اما در 

 داشتھ باشیم...  فاصلھ ھزاره ھا

------------------------------------------------------------------------------------ 

مقایسھ برگ ھای از تاریخ در مورد جرگھ احمدخان ابدالی و صابرشاه کابلی. لعل زاد. . ١

 ٢٠١١اپریل 
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=587 

 

 ٢٠١١پاسخ مختصر بھ جناب مھندس شاه امیر فروغ. می لعل زاد. . ٢
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=630 

 

 
	


