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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

www.afgazad.com                                                                                        afgazad@gmail.com 
 Social  اجتماعی

  
 الف جوانشير: نويسنده

  ٢٠١۵ نومبر ١٢
 

  وطن،
  جوالنگاه گرگان

  !من ھنرمندان و قلمزنان مردمیأنه م

 
  

. دستان مردمگرا ، در افغانستان امروز، مثل ريزش برگ از درخت توت، بی اھميت استه مرگ ھنر مندان و قلم ب

غانستان تحت اشغال اجانب، ديگر آرامگاه فرزندان اصيل کشور نيست، بلکه جوالنگاه گرگان آدمخوار، مزدوران اف

من خان بيلتون که شمع وجود او ھفتاد سال در شبستان ؤم .استخبارات اجنبی و حاکمان مردم فروش و خاک فروش است

وزير اطالعات  نه از  ی و خبری يافت، خيرته به بيگانهنه در واپسين روز ھای حيات، از دولتمردان وابس ھنر گداخت،

 !ی و عيادتیئو فرھنگ، دلجو

 .  او ، باعجله و بدون اشتراک و مشايعت ھزاران عالقه مند ھنر او به خاک رفتۀبيلتون، حتا، جناز

 ه ، خبری در کار دو روز از رحلت غمبار بيلتون سپری شده، نه از پيام تعزيت رئيس جمھوردر اين بار تا اکنون که

 به خاطر  رئيس جمھور و رئيس اجرائيه درگير يکی از بزرگترين تجمعات و اعتراضات کابل زمين،.  اثری ست ونها

 دست داعشيان ھالک شده اند اما در واقع، گروگان گيران اصلی نشسته دره  ب ھموطن ھزاره اند که ظاھراً  مرگ ھفت

 !ارگ کابل اند

 !مند پيشکسوترف غنی در برابر مرگ بيلتون، ھنرسکوت اش
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 شايد از داعش و طالبان می چرا رئيس جمھور برای درگذشت يک ھنرمند مشھور ومردمی، پيام ھمدردی نفرستاد،

 بسيار )که اول آن ھنوز تولد نشده(   صلح، زيان وارد شود؛ يا شايد اين متفکر ثانیۀھراسد که بر پروس ترسد، می

 !ن ناکارآمد او دارای مشاورگرفتار است 

ندانان جھادی قومارگ کابل برای مرگ بسياری آدمکشان،   است،"حامد کرزی" ۀ، دنب دولت فخيم"اشرف خان"دولت 

 !فرستد ، تعزيه نامه می»بچه بازان« و 

عمومی و يک روز رخصتی ندان جھادی شکم کالن، سه روز عزای مرگ يک قوم، برای "اشرف غنی"سلف 

 !عالم داشت، اعمومی

 چرا برای اشرف خان، بی اھميت است؟ من خان بيلتون،ؤمرگ م

امروز از سوی   وتنبور را دور افکنده بود و کالشنکوف و تسبيح در دست گرفته بود، شايد استاد بيلتون، اگر رباب

 !دولت زيرقيموميت اجانب ، به نحو احسن، تبجيل و تحسين می شد

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   


