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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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 Political سياسی

  

  گلبانگ

  ٢٠١١ اکتوبر ٢١

  

   اداره پورتالۀخاضعانه بر يادداشت صميمان درنگی
  

نوشته آمده  ی كه در آنئاگفتن قابل درك است و فھميدنی  واما پاسخ  بر سلسله پرسش ھ) نه (  دريغ شما درايكاش 

  . است ھنوز نايافتنی می نمايد

 تلويحی از پست زيستن به قول شاملو مدد جسته ام خود نمايان است كه اوجی دركار نيست و ھمه اش ۀوقتی دراشار

  .حضيض است و پستی

  قول شاعر  ولی باز به

  نه به خاك دربسودم نه به سنگش آزمودم

  تـــم فدايسری را كه نكرده ا به كجا برم

 خويش چنين ۀنويسيم چون با انديش انديشيدم و چنين می نويسيم چون می  ھمين مائی  كه می،كه ما من و تو يعنی

  . دريافته ايم به كجا بريم اين سرھای پراز سودا را 

   .خواھم ازيك مثال بسيار عينی مدد جويم می

 كالن شھر افغانستان به دنيا آمده ومكتب خوانده و نوجوانی ياشايد جوانی چه مرد چه زن در كابل يا ھمان چند

 معترض ، رنج  بسيار دارد،تواند داشته باشد  ھمين ديار است نه تاب رفتن داشته ونه ھم  سرسازش میۀدانشگاه رفت

دست آورده خوانده و شايد بلعيده و ھرچه آگاھتر گشته ه  ھرچه رااز ھر سوراخ سمبه ب.است و بی قرار فھميدن

رخ  داند كه در اطرافش چيزھای  چون جوان است ھنوز پاك است و مشق خرام را نكرده می،ش زردتر شدهرخسار

كند و شوری بر انگيزد و اما  خواھد جھدی  می.دھد كه نبايست رخ دھد و بايد ھا و نبايد ھا در ھم پيچيانده اش می

  توانيم راھی را بنمايانيمش؟ شما يا ما می

كه  یئاند و آنھا  كه اندك و بيش در پشت تريبون ھا و خصال گردانندگانش قالب شده"ه مدنیجامع"الی ه برود درالب

  ؟  كم بھاترند خودش راگم كندمرام تر ولی ی كه خوشئ نام آشنا ترند و چه بسا تشكل ھا،از روابط بھتر برخورداراند

  .بحث ھای بی حاصل و دميدن ھای گرم تا مغز استخوان پرم  من از شنيدن
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آوريد با جمعی  ی كه برگشته از دياران ھمسايه است را نيز در پيش چشمئل يكی ازھمين جوان ھا و نوجوان ھاحا

خواھد بعد ازاين داشته باشد و از داشتن متباقی اش  ی كه بسيارش را میئاز سرخوری ھا و نداشتن ھا و داشتن ھا

 كودكی را مجسم كنيد كه با پنجسال عمر ،چشد وطن را بۀمز  در اين ده سال اخير خواسته است كه،بيزار است

 ديگر دشنام نيست و ھويتش است "افغانی"ش دريافته كه ن شده وتازه در برگشت به زادگاھراھی ھجرت مثال ايرا

  .و اگربگذارندش بايد به آن بنازد 

ی ئجز ھد او ھمخوا يا برگشته ازھجرت پاكستان دل در ھوای خاك آلود اما گشاده و سبك كابل خوش كرده و می

  .ھن و مردمشباشد از اجزای خاك و مي

ترك وطن   آنسو مجبوريتۀخواھم بكشانم كه شايد نسل بزرگ شده و يا متولد شد بحث را تاماورای ابحار نمی

  . روشنترساخته باشدۀمول راموكول به گذشتأدومشان را نداشته اند يا دوری راه شايد اين م

سر رسيده و مشق و مكتب كرده با پی افگندن انديشه وتالش ه بازھم جوان بحكومت و دولت كه  ماند ديگر می

  . ابدي  تراژيك نسج میۀقص گذارد و از ھمين جاست كه اند قدم به اجتماع ناساز ما میھم معاش كه الزم و ملزوم 

  تالشگردد و اگر در  متصل می، خارجیۀسسؤد خوش شانس در كل به نام مخوانده است و شاي اگر خوب درس

 اداره و ۀگذشته بودند  كه ماموران صادقی خدمت به وطن است با درس ھای فراگرفته از شايد پدرانۀساده پنداران

خواھد از   شايد پارلمان را نيز نمیۀاست گزين اگر بسيار ناقد و شاكی از دولت. ندگزي سازو كار دولت را برمی

تواند تغييری ايجاد  كند كه می  كند يا بدون اعتراض فكر میرا عيان خواھد اعتراضش نظر دور داشته باشد كه می

  . كند 

نكنم و ھم  توانم احترام زنند نمی گر به ھردر می جو و من به اميدھای جوان و سرھای پر شور كه پراگنده و جست

  . توانم ستايششان نكنم  نمی

نجا گرفتار رنج بسياراند ولی باقلب پر از اميد كه تنيده از مردمی اند كه ھميای  جامعه ۀبا نفی يكسر من نميخواھم

   .  نباشملقاي ولی شايد نا آزموده و كم اندوخته به ميدان آمده اند ارج بی پايان

 ما را ۀتواندكشتی شكست شايد بی محابا نوشتن معذور داريد اما جز چشم داشت يك اميد چه چيز ديگر می مرا از اين

  .به ساحل برد 

وانتخاب با منطقشان  در حال برباد گشتن اند نسل ديگر در ميان چند گزينهکه ی كنيم تا اگر اين نسل ئاين ماھابايد ما

  .روبرو  شوند و مجبورنباشند مثل امروز دفع افسد با فاسد كنند چه  گزينه ھا اندك اند وحتی غير قابل دسترس 

  .دا كه مرگ سھراب در رسدتك فرياد ھايمان ازاينجا و آنجا نوشداروی دوردست اند و مبا و تك

   پورتال كه  تالششان ستودنيست ۀبااحترام مجدد به ادار

   اكتوبر٢٠كابل

  

  :يادداشت

ضمن ابراز احترام، سپاس ما را از ھمکاری و حسن نظر تان نسبت عزيز، " گلبانگ"انه نھايت عزيز و فرزھمکار 

  .به پورتال بپذيريد

 تلويحی از پست زيستن به قول شاملو مدد جسته ام خود ۀ وقتی دراشار«نوقتی ما به اشارۀ به گفتۀ شما تلويحی تا

، خود را با انسان فرھيخته و نظر می اندازيم» .نمايان است كه اوجی دركار نيست و ھمه اش حضيض است و پستی

ست و يا به  از نوع کشور ما، بايد به احترامش از جابرخا ای آزاده ای طرف می بينيم، که در جامعۀ استعمار زده
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 که ھمان انسان فرھيخته از يک زعم اروپائی ھا کاله از سر برداشت، مگر با اجازه وقتی در پی آن می خوانيم

بحث ھای بی حاصل و   من از شنيدن« ستارۀ رھنما به گفتۀ خودش بی محابا می نويسدجانب در بطن انتقاد از فقدان

 نمايد، به خود اجازه نمی »دفع افسد با فاسد«ب ديگر می خواھد و از جان» .دميدن ھای گرم تا مغز استخوان پرم 

  .ميتأکيد دوباره نورز" ايکاش«دھيم تا بر آن 

  !ھمکار نھايت عزيز

 نمی کنند، بلکه در ءغالبين فقط به اشغال مواضع قدرت سياسی اکتفا«با در نظرداشت ما را اعتقاد بر آن است که 

، خود را در قيد و در بند زنجير ھای ».تا حاکميت خود را پايدار سازندشعور مغلوبين رخنه و نفوذ می کنند 

 که از "اجبار کاذب"قرار دادن، چيزی به جز تأئيد » دفع افسد با فاسد «و يا به فرمودۀ شما" انتخاب بد از بد تر"

 عمل به معنای نفی  چه تا جائی که ما از آن اصل برداشت داريم، تأئيدش در. لب تبليغ می گردد، نمی باشداطرف غ

 که می خواھد سرنوشتش انسان ھدف مندی است ه و اجازۀ نفوذ به شعورآزاديخواھانه و ترقيجوياناستقالل و مبارزۀ 

 که در آن او ھم به مثابۀ انسان شناخته شود، اعمار نمايد، نه اين که به وی به مثابۀ شکل را خود رقم زند و دنيائی را

 .سربلند می نمايد" ايکاش" ازھمين جاست که آن . گيردصورت برخورد » ابزار ناطق«آرايش شدۀ 

 ستارۀ رھنما را در کجا می توان يافت، صرف نظر از آن که ھيچ يک از آنانی که به تعبير زنده ياد و اما اين که آن

ق ندارند ارند، به ھيچ وجه ح، خود در اين جمع قرار دنفس تابش کرم شب تاب ھم روشنائی است" صمد بھرنگی"

می گويند که ش خود در ايجاد و پرتو افکنی آن ستاره کم بھا دھند، و با در نظر داشت ضرب المثل مردم ما به نق

 با تأسف باز کردن آن از حد کار ما بيرون است؛ مگر به يقين نقطه ھای کوچکی وجود دارند "جوينده يابنده است"

  .دانستنبی حاصل  ا نشستن ھارآن که از قبل آنوط بر مشرنشست، بحث که می توان با آنھا باز ھم پای 

  شاد و به سالمت باشيد                                                                                                               

 AA-AAادارۀ پورتال                                                                                                               

  


