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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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  نيستانی. ن

 ٢٠١١ سپتمبر ٠٨

 

  تنھا با نامشان آشنا استم  كهید محك باستانيأئدر ت

  پوش یم  جامهی كه خواھیبه ھررنگ

  ناسمـــش یت مــرامــرز خــن از طــم

  

ار ي شان به گروگان گرفته اند  بسۀشه را با روح مسخ شديكه قلم و اند ی آنانیبرا دنئيدن و قلم را بركاغذ سايشي اند

  . رنج آور و خدشه رسان است 

  افغانستان را كهی نوگام و سالنه رفتار روشنفكرۀد گفت و جامعي ھاست بایستنيستا بودن وباي اگر سخن از ناایول

پزند  ی  نان میشان خورده و در تنور داغ ھ) وند( انه ياصطالح عام   از رندان كه بهیشت اش میه داران كنونيطال

  .ر كرد يپزند را تنو یو م

 مستقل ی برای در خودش غوطه ور است و مجالی و وارداتیكه افغانستان ما دھه ھاست درجھل سنت نيدر ا

  . ستيشك و شھبه ن چيابد ھيی دن نميشياند

 آگاه با رموز ی پشت پرده  ولی از سازش ھابه دورن ورطه بدرشود وجوانش پر از شور و ياد از يافغانستان با

  .به تركستان نبرد  غازد كه رهاي را بیمبارزه حركت

 آزموده و ، قدرتیاگريستند در خنيم ني دربار شاھان قدیشباھت به دلقك ھا ی دربار كه بیمشاطه گردان كنون

 یزبان اي وئی منطقه ی به رفت و روب منافع خودیت دموكراسيواكرات و شاه باند و با نقاب دم كاركشته گشته

  . خودشان سخت دلبندیومحل

شا و رھنما خود ک راھۀبه گون ك جامعهيد دري كه بای دارد و نه ھم قشریشان معنيك كشور برايگر ارزش از ينه د

  .الگو باشند

 كه بلد استند یزيتنھا چ. ست ين  از دست دادن در دلشانیاز بري نیدن ندارند و ترسي پروری برایديگر امينان ديا

  . رون دادن يباد در غبغب انداختن است و باد ب
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تاتور يآورند و ھمچون آژ ی خود بر زبان میار بزرگ تر از جاغور مرغي بسیت حرف ھايولؤ مسی گدار و بیب

  . كنند  ی میجا خال ھا  بعد از گند زد

 خودشان را یت انسانيحساس رانهيشگين ترفند پيخندند و در ا یگران بر خود مياز دشتر ي كردن ھم بیدر باد خال

  . خندند  یش مردم و درد مردم ميند وبرريز ی كم و فارغ البال میرد از مَ یكنند و جو ی میخنث

 و خانه ھجوم مردمبر   تاختباشو داده شده  و  شستی و روان ھایكي جنگجو با سالح فزیش مشتياگر سال ھا پ

بون ھا به ي مد روز در عقب تری به تن و شسته و روفته با اكت ھا و نزاكت ھایشيدر آوردند  امروزه الشخوران

  .كنند  ی كف كرده را باز و بسته میخاطر وطن دھن ھاه كنند و ب یمردم معامله م نام

 ی و نادین جا و آنجا ناجيالخره ااب ديت شا تنھا اس،یچ كسيست كه چرا افغانستان در چھار راه ھين نيغ من از ايدر

 از پرسش ھا به ی با موجی و خودشناسیست كه ققنوس جوانيدور ن زيد و ني سربلند كرده و سمندر وار راه بپوئیھا

  . آماج گردد،پندارند ی میش  و تنعم را سرمديع نيد ايكه شا ی آنانیسو

   .رسد یا زود آنروز فرا مير ي د؟ داشته باشندتوانند ی می تفاوتیمگر جوانان ما از جوانان عرب چ

 كردند یه گريش كم ماي خوۀاندوختۀ ي است كه با مای از روشنفكران،ین روياھتريم كه در آن روز سيدان یك مياما ن

   . جوانتر از خودشان جفا كردندیو با نسل ھا

ھابرماس و ماركوزه را سبك و  ینام ھاد اظھار وجود كرد و ي بای در پناه نام امان هللا خان و محمود طرزیتاك

 یشان را مي ھایشي ھا و دگر اندی از ژرف نگریز اثرين شانيشود در زندگ ی كه نام برده مین كرد؟ از كسانيسنگ

  . افت و در نبودشان بھترقضاوت كرد يوان 

كند و در آن زمان  یم نييالخره مسند ھركه را مناسب حال و احوالش تعا عادل و گنگ و الل بین قاضيخ ايتار

 روشنفكران ۀكه محسور سحر كالم وام گرفت،  مانی ھا و سھل انگاریدار و نترس ما بر خوش باوري بناً يقيفرزندان 

  . دي خواھند َ خند،ميده بوديش گردي خویواردات

 یھر خند  است  زیز با وين ی سخن محترم باستانین جناب كه روي ایس ھاين مقال از دستنويمن نتوانستم با آخر

   .د پنھان كنميچرب یرا كه تمسخرش م

ه يش را توجي ھای جوساز،كند و بادستانش ی مید سازي جوانان امی برایوي و دنیني دیبا مقوله ھا) یسرور آزاد(

  .دھد  یش راادامه مي ھایوزه گرش آستان بوسي دریكند و با پاھا یم

  . م يش گرفته ايايپرستش و ن  ھا را خدا گونه به"نايناب"  بلكه"ك چشمهي" روشنفكر افغانستان كه نه ۀشرم به جامع

  

   در ھشت صبح"یسرور آزاد"چند رنگ تحت نام ۀ ن چھري اۀرجوع شود به رنگ تاز* 


