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   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠١٧ دسمبر ١٩
  

 نی ھر چند سكندر زما     پير مرو تو در خرابات بی
  

دستم را گرفته و با پورتال عزيزم آشنا يدن دوستی رفتم که د امروز طبق وعدۀ قبلی : کابل-١٣٩۶قوس ٢٧دوشنبه 

نزديک شنيده و خوانده بودم، و از دوستان دور زيادی ساخته بود، از آن جائی که ظرف اين چند روز تعريف و تمجيد 

  .دلم خوش بود که استاد ھم دست نوازش بر سر ورويم کشيده، با تعريف ھای واقعبيانه اش دلم را شاد خواھد نمود

آنقدر جدی . ن رسيدم، خالف ھميشه که برخوردشان نوازشگرانه بود، اينبار برخورد شان بسيار جدی بودوقتی نزد ايشا

  :ايشان ھم که در صداقت شان ھيچ شک ندارم با ھمان لحن جدی گفت. که ناگزير از ايشان استفسار نمودم

نوشته ھای ديگران ستايش می از و عمر جان، تا ديروز تو برايم فردی بودی که دنبال ديگران به راه می افتادی "

، تو خود به حيث خط ده تبارز نموده ای لذا از من انتظار نداشته   در پورتالنمودی، مگر اينک با آغاز و تداوم کارت

اليق نقد ندانم، تو می بايد بعد از اين از من و امثال من، انتظار برخورد و نقد صادقانه تو را  در واقع ،باش تا با نوازش

  ".رفيقانه را داشته باشیو 

  : را بدانم، با ھمان جديت گفتشبه دوام اين بحث چون متوجه شد که می خواھم راجع به مقاالتم نظر

 خصوصيت ھر برگ بسيار مھارت داريد، آنچنان مھارت داريد که می توانيد عمرجان، تو و امثال تو در ديدن درخت"

ماحول آن و  درخت مشغول ھستيد، که فراموش می نمائيد در عقب، جلو را بيان داريد، مگر با تأسف آنقدر بادقت به

  ."درخت جنگلی ھم وجود دارد و نبايد به ھيچ وجه آن را از نظر دورداشت

چون از طرز نگاھم متوجه شد که نتوانستم رابطه بين جنگل و درخت را با کارھای خودم درست درک نمايم، لحن جدی 

  :اش را اندکی تغيير داده، گفت

  :و دوام داد" مسؤوليت پاسخدھی داشته اند؟اجرائی خانه پرپلو، از چه وقت تا حال نوکران و مزدوران و يا ابزار "

و  " باند ارگ"و به گفتۀ خودت " غنی، عبدهللا، اتمر، دوستم، عطاء، محقق"ته ھايت به ارتباط، ببين جانم، تمام نوش"

در اينجا از قلمت افتاده و يا کم بدان توجه شده، اين است که تمام اينھا يعنی تمام که ديگر ميھنفروشان درست، نکته ای 

در مقايسه با امپرياليزم امريکا و شرکای آن در " از که تا مه"حکمداران و خادمان دولت دست نشانده به اصطالح 

اشغال افغانستان، ھمان مناسبت درخت و جنگل را دارند، خودت در جريان اين مدت کوتاه در معرفی درخت موفق بوده 
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ای، اگر می خواھی نوشته ھايت عاری از خطا باشد، بکوش تا من بعد آنھا را در پيوند با جنگل يعنی قوای اشغالگر 

  ."زيابی بداریار

صحبت نمودن، می تواند چندان تداعی نمايد که گويا آنھا " باند ارگ"دانی دوست عزيز بسيار در مورد  ھيچ می"

ھمين . در حالی که چنين نيست آنھا ھمه مأمور و معذور اند.  چپ و راست شمشير می زنندمستقل اند و به ارادۀ خود

و يا " عبدهللا" و يا "غنی"در نتيجه اين . ه دارد تا در نقش شير غر بزندزم وظيفليخريست که از جانب امپريا" غنی"

 سگان امپرياليزم نيست که غر زده صدا بلند می کنند، بلکه اين امپرياليزم است که صدايش را از حنجره ھای ساير توله

  ."اجاره ئی آنھا بيرون می کشد

تالش می نمودم تا نقد سازنده اش را با تمام قدرت جذب من  صحبت ھای استاد در زمينه ھای ديگر نيز دوام کرد، مگر

  اين که موفق خواھم شد و يا نه؟. نموده، رھنمای کار آينده ام بسازم

  !!ديده شود چه می شود

  


