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  "نام نيک"مسعود فارانی و تالش محيالنه برای کمايی
  

از يکسو .  مختلف سر می زنم        چنانچه در نوشته قبلی اشاره کردم، ھرگاه روزگار اجازه بدھد به سايت  ھای

سايت ھای ضد اشغال، ضد بنيادگرايی و ضد ارتجاع را می بينم که با صراحت از مردم و کشور ما دفاع می کند و 

 تمجيد و اشغال از با ھزار حيله و ترک سياسی  اشغال مي نويسند و از سوی ديگر سايت ھايی را می بينم که برای

يکی از اين سايت ھاست که گردانندگان آن کوشش می کنند که اشغال  "من آنالينافغان جر"سايت. دنتوصيف مي كن

قلمداد کرده و با نشر نوشته ھای ارتجاعی نقش دالالن فرھنگی استعمار را " جامعه جھانی"کشور ما را پاداش 

  .بازی کنند

افغان جرمن " در سايت ارانيبا قلم مسعود ف" نكوھش سفيرمردم نكوھش خود مردم است"      در اين اواخر نوشته 

در کنار ده . خواندم كامل که با وجود خستگی از کار روزمره آنرا با حوصله  به رشته تحرير در آمده بود "آنالين

  :ھا سؤال، مسأله ای توجھم را به خود جلب کرد و آن نقل شعر عالمه اقبال بود

     خشت نو از قالب ديگر بزناين خشت در آتش فگن                               قالب 

ولی .     اينکه منظور اقبال الھوری از اين شعر چيست، ھر کسی می تواند با بينش سياسی خودش آنرا تفسير نمايد

او در نوشته اش چندين جا . با درنظرداشت نوشته مسعود فارانی به سادگی می توان به برداشت او از اين شعر رسيد

ياد می کند، پس گفته می توانيم که مسعود فارانی قالب " انقالبيون خشکه"و " ه مقدسخشک"، "خشکه انقالبی"از 

دوختن لباس (بيفگند و  خشت نو )  کشور۴٢جنگ استعماری (را می خواھد در آتش ) پرچمی گری(خشت 

رزمين ما را با خون مردم ما و خاک لگد مال شده س) مدال ھای استعماری(در قالب )  برای استعمارگران"شرافت"

  .بزند و با ھو ھوی فرھاد دريايی آخور غارتگران را بنا و تا ابد به  آن نمک حرامی نکند

تعدادی زيادی از روشنفکران قالب ھای زيادی را دور انداخته اند و خشت ھای نو .    اما آقای فارانی، نگران نباشيد

، دادفر سپنتا با *"از اسيران کمند ايدئولوژی باقی نماند"نگارگر به طور مثال اسحق . در قالب ديگر زده اند

شد، اعظم سيستانی که زمانی پرچمی دو آتشه بود، از " مکتب فرانکفورت"ايدئولوژی اش وداع کرد و شاگرد 

اور ولی ب  ***"ماده پيش است يا روح"سنگ سامايی حاال نمی فھمد که  و صبورهللا سياه **متنفر شد " ايدئولوژی"
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کنيد نمی دانستم که چرا ھمه شما يکباره پا لچ کرديد و برای ماللی جويا نوشتيد و ترجمه کرديد ولی با نوشتۀ تان 

  :پاسخ اين ندانستن را گرفتم

از طرف اراکين برجسته يی که به خانم جويا مدال يا تقدير نامه آنھم در مقابل کمره ھا اعطا شده بيشتر آنھا     "
ن غم خود را خورده اند تا در نزد ملت ھای شان بوسيله احترام به جويا اين سفير واقعی مردم با اين عمل شا

  ..."افغان، نام نيک کمايی کرده
     و آيا شما ھم محيالنه تالش نمی کنيد که با نوشتن برای خانم ماللی جويا در وب سايت ھای مختلف غم خود را 

اما . رام به او نام نيک کمايی کنيد و مرداری ھای سياسی تان را پاک کنيدخورده تا در نزد ملت تان به وسيله احت

چون تالش تان محيالنه است، از يک مرداب به مرداب ديگر می افتيد و به جای اينکه در کنار مردم تان بايستيد با 

،  نام ھای کثيفتر گدايی می کنيد و به عوض  کمايی نام نيک از  نزد ملت تان" شفقت"قلمفرسايی از اشغالگران 

  .کمايی می کنيد

  ".ھر کجا بينی پريشان با پريشان آشناست: "با شما ھم باور ھستم

  

، اسحق نگارگر، افغان "ھمه چيز معروض به تغيير و دگرگونی است به استثنای مغزھای متحجر به ويروس ايدئولوژی* "
  جرمن آنالين

  ، اعظم سيستانی، افغان جرمن آنالين!"اژيک و فاجعه بار بوده اندنظام ھای ايدئولوژيک در افغانستان ھمواره تر** "
  ، وب سايت آسمايی"آسمايی با ناگفته ھای صبورهللا سياه سنگ*** "

  

  

  

  

  

   

  

  
 


