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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   آسترليا- ءضيا:  نويسنده

  ٢٠١٧ فبروری ٢٤

  !!ئیتفنگ چره 

  

  ءضيا

پرتو "س جناب  را شاعر و نويسندۀ حساایاما طنزنوشته . بنويسم) ئیتفنگ چره (بی زير نام خواستم مطل ازقبل می

به } ھمين شماره به نشر رسيده " ٦" که در صفحۀ ) مدينۀ فاضلۀ سرزمين عجايب وغرايب({:  زير عنوان"نادری

يافتم، از ...  ھای کليله و دمنه و تنوشته را در کسوت نثر قديم به سياق حکاي.  نمودند، خواندمءاھدا" افق"ھفته نامۀ 

ی برايم داد تا به تکميل عنوان  انگيزۀ قوهًضمنا اين نوشت.  گرامی لذت بردم آن زودتر از شما خواننده ھایدنخوان

  . دست به کار شوم) ئیتفنگ چره (

بنويسم اين است که تعدادی از شاعر نما ھا، نويسنده نما ھا و ) ئیتفنگ چره ( دليلی که واداشت تا چيزی زير عنوان 

ِنوشته و يا بيانات انگار !! ۀ شعرئِگيان انديشمند و با رسالت، با ارا، نويسندگان و فرھنءفرھنگی نما ھا در پھلوی شعرا
 با قبول مخاطرات بيان نمايند، اصورت مستقيم و بدون ھراس و حته کند حقايق را ب تحليلی يا انتقادی شان که ايجاب می

و سخن ھای شان را چون ، غير مستقيم نويسی و محافظه کاری استفاده می کنند ئیشيوه ھای لفافه گواز   آن،خالف

 ئینھا پرسيده شود؛ چرا ھمت به صاف گوآاگر از. گذارند  از طريق قلم يا بيان در خورد مخاطبان میئیتفنگ چره 

  ).مصلحت است: (گويند نمی کنيد؟ می

ی را خواھد حقيقت اگر شاعر يا نويسندۀ متعھد می. ولی ھر چيز به خود اندازه دارد. مصلحت، از محاسن سلوک آدميست

ًرا صريحا به بيان بگيرد و بداند که ضرر آن به مراتب از نفع آن برای شخص يا  ولو به زعم خودش حقيقت باشد، آن

کند، خوب است از مصلحت کار بگيرد و بگذارد تا زمينۀ مساعد ايجاد گردد که حقانيتش به ثمر  اجتماع افزونی می

  ً:مثال. برسد
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ولی رھبران و تيوريسن ھای شما کسانی . من به انديشۀ انسان احترام دارم:  استخطابم به آقايان خلقی و پرچمی اين

؛ خود شان، حزب ...پنجم وششم ... نبودند که پيش از کودتای ھفت ثور و بعد از کودتا و تا امروز از رده ھای اول تا 

  گويند؟ شان، انديشۀ شان و روش شان را حق می گفتند و حاال ھم حق می

و اما خود بگوئيد که آيا بخشی از آموزه ھای تيوريک . کنم ن گفته اند، من آن را به حيث فرضيه قبول میحاال که چني

چون شاھی، جمھوری ھمچنان نظامھای اجتماعی، ئی ھا حزب خلق و پرچم توضيح و تشريح خصوصيات نظام

  مبارزه، انقالب، کودتا و غيره نبود؟

   بود يا انقالب؟ د که رژيم ھفت ثور کودتائيًپس لطفا بگو

  بازھم لطف کنيد و بگوئيد؛ کودتا و انقالب يک چيز است يا چطور؟

 نمی. بی شک، کودتا با انقالب فرق دارد و کودتا ھرگز حرکت مردمی و ستودنی نيست، بلکه نوعی تروريسم است

  موافق ھستيد يا نه؟! دانم

  الب نام گذاشتيد؟ دروغ است يا راست؟ُچرا کودتا را باالی گردۀ مردم انق!! اگر حق بوديد و ھستيد

  . را نيز به آن عالوه کرديد...  نکرديد، پسوند ھای دروغين شکوھمند، برگشت ناپذير، دوران ساز ء آنھم اکتفاهب

اين را ھم بالفرض قبول کنيم که دين و فرھنگ مردم افغانستان کھنه، بی کاره، به درد نخور، باز دارنده از : دو ديگر

؟ آيا الزم ...آيا اين دين و فرھنگ وتعلقات معنوی در تار وپود مردم آن جای نداشت.  بود و استنقيصه ده ھا ترقی و با

ن و فرھنگ ئيَبود که آنھمه تعلقات مردم را با داس کمونيزم درو و با چکش کمونيزم سرکوب و با آن بی حرمتی به آ

ھرگز گفته نمی توانيد که ما چنين (د را در کشور پياده کنيد؟ چند ھزار سالۀ مردم دست و آستين بر بزنيد تا حقيقت خو

  ).  انجام نداده ايمئیکارھا

داران قرن و سياستم!! اگر نظر و عمل شما خلقی ھا و پرچمی ھا حق بود و خويشتن تان را صاحبان انديشۀ مترقی! بلی

نبود که با درک روان اجتماعی مردم افغانستان ناسيونال کارگری قلمداد می کرده ايد، آيا الزم  و داعيه داران انتر٢٠

حرکت می کرديد و ھرگز اصطالح گذار از يک مرحلۀ تاريخی را بر زبان نمی رانديد؟ بنا بران خوب بود که حقانيت 

سفانه که آش را داغ خورديد، نه تنھا دھن و حلقوم و معده و روده ھای أمت. تان را حد اقل درين مورد در نظر می گرفتيد

  .  سياسی تان، افغانستان را متعفن ساختستراتيژیود تان را سوختانديد، بلکه وضعيت جھاز ھاضمۀ خ

کرد، تا برای حقانيت شان حد اقل از  ايجاب نمی. خ.د. سياست ح!! و در اخير به اين نتيجه می رسيم که آياعقل 

  مصلحت کار می گرفتند؟

ميت محمد داوود، در شمار بد بخت ترين کشور ھای جھان به حساب می ميھن ما با داشتن زمامداران نا اھل تا ختم حاک

 و بربادی اش از آغاز کودتای ثور تا کنون به حدی رسيد، که حاال نه تنھا کشور ھا، بلکه افراد کشور ئیرفت، اما رسوا

ار، مواد مخدر، ترور، ھای پنج قاره جھان عالوه از درک بربادی و بدنامی افغانستان، نام اين کشور را با قتل، انتح

خواھش می کنم اگر چيزی به گفتن . فساد، بی قانونی، قاچاق، طالب، داعش و ده ھا وصف منفی ديگر گره می دھند

  .در خدمت تان است" افق"داريد، ال جواب نمانيد، ھفته نامۀ 

  :واما پس از سقوط شکلی و ظاھری امارت سياه طالبان

َکه حکومت با شيوۀ پاليسی با پخته حالل کردن را (يکی از دست آورد ھای حکومت حامد کرزی تا حال، آزادی بيان 
ِ، نويسندگان، مبلغان سياسی، اجتماعی، ءخصوص شعراه ُاين وضعيت فرصت داد که مردم و ب. می باشد) پيشه کرد

ھمچنان کسانی که در خارج .  شان را آزادانه فرياد کنندۀنتحليلگران تا علمای دينی در داخل افغانستان صدای حق خواھا

از افغانستان به ويژه در کشور ھای با نظامھای دموکراسی به سر می برند، به آنھا نيز اين امکان ميسر است تا حقايق 
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ت ھای خوشبختانه شخصي. که الزم است به بيان بگيرند مربوط به محل زندگی و کشور را طوری... سياسی، اجتماعی

ُگونه جبن و ھيچ شجاع، رسالتمند و راستگوی را چه در افغانستان و چه در خارج از افغانستان می شناسيم که بدون 

ھراس و محافظه کاری ھرگونه فرياد مردم مظلوم ما را از قلم، سخن، موسيقی، نقاشی و ھر وسيلۀ ممکن ديگر با 

کسانی که توقع دارند تا خويشتن شان را ديگران به نامھای فاخرۀ ولی ھستند . دھند بانگ رسا بازتاب داده اند و می

خطاب کنند و چه بسا کسانی ھنگام صحبت ھای روياروی يا در ... استاد، دانشمند، محقق، شاعر، نويسنده، عالم دين 

النه گپ ھای شان را ُمحافل و تلويزيونھا که عقب مايکرفون با ناز و کرشمه قرار می گيرند، آنگاه بسيار جبونانه و بز د

ن جفا و از قلم و بيان سوء اصد در صد ھمچو اشخاص به حق مخاطب. به ھوا پخش می کنند) ئیتفنگ چره (مانند 

  : ما به اين دست اشخاص چنين پيشنھاد ميکنيم. استفاده می کنند

  ) مترس ای جانئیچو رفتی از پی مجنون زرسوا(

  : و يا

  )دل شير نداری سفر عشق مکن( 

ی ھندوستان و يا ه ئد اين دست اشخاص خوب بدانندکه آنھا صد يا دو صد سال پيش از ميالد در سرزمين افسانباي

درزمان استبداد امير عبدالرحمان و يا استبداد حاکميت حزب دموکراتيک خلق زندگی ندارند که حقايق را چون حکايت 

  .فاده کنند و يا ھم مھر برلبھا بگذارنده و ائھای کليله و دمنه ويا اشعار و نوشته ھای پارينه ارا

  :و پرتو نادری

مند باشد و اما با سروده ھا و نوشته ھای ادبی، سياسی و اجتماعی شاعر و ه کمتر کسی باشد، به شعر و نوشته عالق

  . نداشته باشدئینويسندۀ توانا پرتو نادری آشنا

ھای سياسی اين شخصيت گرامی را در سر زمين به سعادت دارد که ده ھا شعر، نوشته و تحليل " افق"ھفته نامۀ 

داده و خواننده ھای ما به اين نکته نيز پی برده اند قرار به دسترس خواننده ھای عزيز خود ) استراليا(اصطالح آخر دنيا 

ه را در آنچ.  نيست که حقايق را ماست مالی کندئیکه پرتو نادری آدم لفافه گوی و يا شليک کنندۀ افکارش با تفنگ چره 

وليک اين نوشتۀ اخير شان يعنی . ذھن و دماغش می گذرد، راست، بی باک و بی ھراس به بيان گرفته و می گيرد

 اما با شيوه و شکل نثر قديم يافتم که ئی فارغ از ھرگونه لفافه گوایرا نوشته ) مدينۀ فاضلۀ سرزمين عجايب وغرايب(

لش تنگ شده بود که خواسته بر وفق عادت آن عده لفافه شنوان و لفافه به خاطر تنوع بيانی رقم زده شده و يا شايد د

  . صورت مستقيم عادت نکرده اند، برای شان چيزی بدھده خوانان که تا ھنوز به شنيدن حقايق ب

  شما چه نظر داريد؟

  

  :يادداشت

آزاد - افغانستان آزاد" پورتال " فرھنگی-ادبی "نويسنده و شاعری تواناست، به يقين بخش " پرتونادری"در اين که آقای 
ويراستاران بخش سياسی ادارۀ پورتال ؛ مگر به ارتباط اين که آقای ما حرف بيشتری برای گفتن دارند، تا " افغانستان

را بتوان در جمع آنھائی قرار داد که جرأت، اھليت و اعتبار خلق آزادمنش افغانستان را به پای ھر " پرتونادری"
  .باشد، با تأسف مسأله فرق می نمايدجنگساالری نريخته 

از يک جانب خود را يکی از پيشتازان جنبش روشنفکری عصر حاضر " پرتونادری" آقای امسأله فرق می نمايد زير
ه دستانش به خون صد  کتا کمر در پيشگاه يک جمعيتی جنگساالر، کسیرا کشور معرفی می دارد و از جانب ديگر سر 

  .والی بلخ خم می نمايد" عطاء نور"ن ما رنگين است، يعنی ھا و ھزاران روشنفکر ميھ
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با نواله خوران روس يعنی خلق و " ضياء"تقابل صادقانه، درست و بی ريای نويسندۀ مقاله، ھمکار عزيز ما آقای 
ر پرچم، به ما اين جرأت را می دھد تا از اين ايشان بخواھيم که حين تحليل شخصيت ھای به اصطالح فرھنگی، يک با

نخستين مدرسۀ آنھا، نھاد ھای وابسته به نواله خوران روس بوده و کارنامۀ زندگانی شان را ورق بزنند و ببينند که آيا 
" دلبری"در يکی از ھمان مکاتب درس خوانده و فن " پرتو نادری"يا خير؟ تا جائی که ما می دانيم افرادی از قماش 

  .آموخته اند
  :که سواد و شعر را در پای يک جنگساالر بی سواد، قربانی می نمايد" نادریپرتو "اينھم عکس، تعظيم آقای 

 
 پرتو نادری و عطاء نور

 AA-AA -ادارۀ پورتال 


