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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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  .آزاد ل

  ٢٠١٢ جنوری ١٨

  

 ست گرانمايه امدو

 درويش کابلی

 

د  دانسته و يآقای سدھمرديف با دانشمند گرامی  دانشمندان و مخصوصاً ۀکه بنده را در جمل ينابا ابراز سپاس  از 

ضمناً بايد خدمت . امتنيات نيک را تقديم می دارم  .موده ايد ذره نوازی فررا شامل حال بنده ساخته مرحمت تان

 عالم خرافات سياسی و ۀبان شدقرال بنده دانشمند نبوده بلکه فرزند رنج و غم و    به عرض برسانم که اوعالی جناب

 سياه ۀباشم که در اثر مظالم معنوی اديان ابراھيمی و تجرب می) دانم ا آنجا که خودم میت( سالم ۀاجتماعی اما با انديش

 ،گناه مثل ھزاران ھموطن مظلوم و بی) چمی ھا و خلقيھاپر(گو  کامگان زورزندگی در زير سلطه ناميمون خود

 طوالنی خود را يک جست اما روی عواملی بعد از ساليان ؛عت پير شدمخوشی ھای زندگی را نديده و به سربھار 

 آن ۀھای نھفته مخصوصاً که آن حقايق شکل بھره کشی انسان از انسان را داشته و تحقيق کنند جو گر حقيقتو 

خود گرفته است ه باطن آن پديده ھا در مجرای ھستی انسانی اشکال مختلف را ب مسايل خود را يافتم  که ظاھر و

.  ممنون تان يک جھانۀاليشانآھم از لطف شما و َمحبت ھای بی ستم بازجو گر ھ و عنی دانشمند نبوده بلکه جستي

 چون شما  با مبارزات پيگير و بی امان یسد که مردم ما منحيث يک ملت آگاه و آزاد  و دانشمنداناميدوارم روزی بر

لين و انسانيت او  ان درمقابل ھر نوع استعمار و استثمار  با پيروی از شعار ھای انسانی جانباختگان  راه آزادیش

  . دنھای تھداب يک احتماع انسانی و آزاد را  بگذار سنگ

 بزرگ ۀجلس «ھای شان اعتقاد دارم راجع به من خيلی وقت منتظر شدم تا آقای سديد که سخت به دانش و نوشته

 را در آن مقام از ين مورد چيزی از ايشان نخوانده ام و شخصاً  خودا چيزی بنويسند که متأسفانه تاحال  در»شيطانھا

ی از مرحمت  دوستانی چون سپاسگذار نوشته شما چيزی بنويسم  با ابراز ۀدر بار) علما(بينم که  فھم و د انش نمی

 ھر ،خواھم  فقط  بنويسم که  با ھر نوشتهی ھای بيشتر تان بودم  م شما که مدتھای زيادی بود در انتظار نوشته

 ضد استعمار گران جھانخوار  باشد هئی مردمی  و افشا گری خرافات  بای که در راستا مفکوره و ھر مبارزه

دارم  ئيد میأرا  در حدود صالحيت  خود ت  طنز باشد آن، شعر ،ين زمينه چه به شکل نثرای درئھا ھمراھم  و نوشته

  :شما چيزکی گفته باشم اين است کهۀکه به ارتباط نوشت و برای اين

  : رنگی است ؟ گفتچهمائيد رنگ عشق   در مقابل سؤالی که محترم بفريوئی  ويدۀ در يک مصاحب»کارو«
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از بس خدا در کار اين بندگان دچار پريشانی افگار : رنگ خدا چه رنگی است ؟؟ گفت: سيدپر…  مثل رنگ خدا 

 ...نگیخدا؟ يعنی بيررنگ .…شده و شايد ھم پشيمان از خلقت آنھا شده است به بی رنگی افتاده است 

 

 


