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"دو ﺻد ﮔﻔﺗﮫ ﭼون ﻧﯾم ﮐردار ﻧﯾﺳت"
ﭘﺎرﭼﮫ ﺷﻌری را اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ آورم ﮐﮫ ﺳﺧت زﯾﺑﺎ و ﺑﺟﺎ و ﺑﺳﯾﺎر ھم دﻟﻧﺷﯾن اﺳت .ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﻋر
اﯾن ﺷﻌر ﺗوﺟﮫ ﺷود ،ﺷﻌر اﻣﺎ ﺳﺧت ﺑر دل ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد .ﺗو ﮔوﺋﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﻋِر ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ درد
ﻣردم را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﻋﻣق دل ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ داد ﻣظﻠوﻣﮑﺎن ﺑرﺳﯾد
و...
اﯾﻧﮭم ﺷﻌر ﻣورد ﻧظر:
)در ﺣﺎﺷﯾﮥ ﺑزﻣﮭﺎ(
دوش از ﮐﺎخ ﺑﻠﻧد و ﺑﺎ ﺷﮑوه،
ﺧﻧده ھﺎی دﺧﺗران ﻣﯽ ﭘرﺳت،
ﻗﻠﻘل ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﯾﻧﺎی ﻣﯽ،
ﺑﺎ ﺻدای ﺳﺎﻏر ﻣردان ﻣﺳت-
در ﻓﺿﺎی ﺑﯾﮑران ﭘﯾﭼﯾده ﺑود .
ﻟﯾﮏ داﻧﯽ ﺣﺎﺻل اﯾن ﺑزم ﭼﯾﺳت ؟
دور ﺗر-
 در داﻣن وﯾراﻧﮫ ھﺎ ،در ﻣﯾﺎن ﮐﻠﺑﮫ ھﺎی ﺑﯽ ﻧوا،
از درون روزن وﯾراﻧﮫ ﯾﯽ
ﺑر ﻓﻠﮏ ﻣﯾرﻓت آھﻧﮓ ﻋزا.
ﮐودﮐﯽ از ﮔﺷﻧﮕﯽ ﺟﺎن داده ﺑود ،
ﺑﯾوه ﯾﯽ ﺑر ﻧﻌش او ﺧون ﻣﯽ ﮔرﯾﺳت .
اﯾن ﺷﻌر زﯾﺑﺎ ﮔوﯾﺎ از ﻓردی اﺳت ﺑﮫ ﻧﺎم"ﺑﺎرق ﺷﻔﯾﻌﯽ".
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ﺣﺎل اﻧدﮐﯽ درﻧﮓ ﮐﻧﯾد .ﺷﻌر را ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺧواﻧﯾد .ﺑﺎرق ﺷﻔﯾﻌﯽ را در ﻧظر ﻣﺟﺳم ﮐﻧﯾد .ﻗﺑل از
ﮐودﺗﺎی ﺳﯾﺎه ﺛور ،ﭼﮫ ﻣﯾﮕﻔت و ﺑﻌد از آن ﭼﮭﺎ ﮔﻔت و ﭼﮭﺎ ﮐرد و ﮐردﻧد و ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻧوز!
ھﻣﯾن ﺑﺎرق ﺷﻔﯾﻌﯽ ﮐﮫ از درد ﯾﮏ ﺑﯾوه و ﯾﺗﯾم ﻓرﯾﺎد ﺳر ﻣﯽ داد ،ﺑﻌد از ﮐودﺗﺎ و ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯾد ﮐودﺗﺎ و ﺑﺎ
ھﻣﮑﺎری و ھﻣﯾﺎری ﺑﺎ ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن ھﻔﺗم ﺛوری ،ھزاران ھزار ﮐودک اﯾن ﻣرز و ﺑوم را ﯾﺗﯾم ﺳﺎﺧت،
ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻣﺎدر را ﺑﮫ داغ ﺟﮕر ﮔوﺷﮫ ھﺎی ﺷﺎن ﻧﺷﺎﻧدﻧد ،ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ زن اﻓﻐﺎن را ﺑﯾوه ﺳﺎﺧﺗﻧد و ھزاران
ھزار زن و ﻣرد و ﭘﯾر و ﺟوان و ﻧوﺟوان و طﻔل را در دﺧﻣﮫ ھﺎی ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت ﺷﺎن ،وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐردﻧد و ﺑﻧد از ﺑﻧد ﺑرﯾدﻧد و...
ﺣﺎل ﺳر اﯾن ﻧدارم ﮐﮫ ﻟﯾﺳت ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﯽ ﺣد و ﻣرز اﯾن ﺷرف ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ را در اﯾن ﻣﺧﺗﺻر،
ﺑرﺷﻣﺎرم و...
اﻣﺎ ﻣن ﺑﮫ ﺣﺎل آﻧﺎﻧﯽ اﻓﺳوس ﻣﯾﺧورم ﮐﮫ اﯾن اﺷﺧﺎص و اﻓراد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده را ،ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻓرق ﺳر ﻣﯽ
ﻧﺷﺎﻧﻧد ،ﮔﺎھﯽ ﺗﻧﮓ در آﻏوش ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و زﻣﺎﻧﯽ ھم ﺑﮫ دو دﯾده ﻣﯽ ﻣﺎﻟﻧد و...
اﯾن ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺷﺎن ﺷﺎﯾد از ﺗﻌداد اﻧﮕﺷﺗﺎن دو دﺳت ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑﺎﺷد ،اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﮔوﯾﺎ"دﯾﻣوﮐراﺳﯽ" اﺳت و "آزادی ﺑﯾﺎن" و"ﭘﻠوراﻟﯾزم" و ھزار و ﯾﮏ "اﯾزم" دﯾﮕر ﮐﮫ ﻣردم ﻣظﻠوم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﭘﻧﺞ دھﮥ اﺧﯾر ،ھﻣﯾن"اﯾزم" و اﯾزم ﺑﺎزی ھﺎی ﭼپ و راﺳت ،ﺑﮫ ﺧﺎﮐدان ﺳﯾﮫ ﻧﺷﺎﻧد.
ﭘس ﭼﮫ ﺧوب ﺧواھد ﺑود و ﭼﮫ ﭘﺳﻧدﯾده اﺳت ﮐﮫ دﻗﯾق ﺷوﯾم ﮐﯽ ،ﭼﯽ ﻣﯾﮕوﯾد و آﯾﺎ ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﻣورد ﻧظر
ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت اﻋﺗﻘﺎد دارد ﯾﺎ ﺧﯾر!
درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺷﻌر ﻓوق ،ﯾﮏ ﺷﻌر ﺑﺳﯾﺎر اﺣﺳﺎﺳﯽ اﺳت و از ﻋﻣق ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و ﻧﺎھﻧﺟﺎری ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎع ﻗﺻﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﺷﻌر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧدارد ،اﻣﺎ ﺷﺎﻋر آن ھرﮔز ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﺳروده اﺳت ،اﻋﺗﻘﺎدی ﻧداﺷﺗﮫ
اﺳت .ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ اﻧد ﯾﮏ ﻣﺷت اﻓراد زﯾردار ﮔرﯾﺧﺗﮕﯽ ﺧﻠﻘﯽ و ﭘرﭼﻣﯽ ﮐﮫ از آﺳﻣﺎن و رﯾﺳﻣﺎن ﮔز
ﻣﯾﮑﻧﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﯾﺻد آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد ،ھرﮔز اﻋﺗﻘﺎد ﻧداﺷﺗﮫ و ﻧدارﻧد و اﮔر ﻓردا ﺧدای ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ،
ﮔوش ﺷﯾطﺎن ﮐر ،ﺑﺎر دﮔر ﺑﮫ ﻗدرت ﺑرﺳﻧد ،از آﻧﭼﮫ در زﻣﺎن ﻗﻠدری و ﻗدرﺗﻣداری ﺧود ﮐردﻧد ،ﺑﮫ
ﻣراﺗب ﺑد ﺗر ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺑﮕﻔﺗﮫ ﺣﻔﯾظ ﷲ ﻧﺎاﻣﯾن ،ﺑرای اﻧﻘﻼب ﺷﺎن ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﮐﺎﻓﯽ اﺳت و
ﻣﺗﺑﺎﻗﯽ را ﺑﺎﯾد از دم ﺗﯾﻎ ﮐﺷﯾد.
آﯾﺎ ھﻣﯾن ﺗره ﮐﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ دﺳﺗور ﺻﺎدر ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن را در ﺷب ھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﯾﺳت و ﻧﺎﺑود ﮐﻧﯾد؟!
ﺑﮕذار اﯾن ﺟﻣﻊ ﻧﺎﻣﺗﺟﺎﻧس و اﯾن ﻣﺷﺗﯽ ارازل ﮔﻠو ﭘﺎره ﮐﻧﻧد و از ﻣردم و ﺣﻘوق ﻣردم و ﺣﻘوق زن و
ﮐودک اﻓﻐﺎن داد ﺑزﻧﻧد ،ﺑﮕذار از دﯾﻣوﮐراﺳﯽ و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓرﯾﺎد ﮐﻧﻧد ،ﺷب و روز و ھﻔﺗﮫ و
ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ و ﺻﺑﺢ و ﺷﺎم و ﭘﮕﺎه و ﺑﯾﮕﺎه ،ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﻣﺿﻣون و ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر ﺑﻧوﯾﺳﻧد و ،...ﻣﺎھﯾت
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اﺻﻠﯽ اﯾن اﻓراد و اﺷﺧﺎص ﺑﯽ ﭼﺷم و رو و ﺑﯽ ﺷرم و ﺣﯾﺎ ،ﺑﮫ ھﻣﮕﺎن ﭼون آﻓﺗﺎب روﺷن اﺳت و
ﭘوﺳت ﮐﻠﻔت ﺷﺎﻧرا ﻣردم در ﭼرﻣﮕری ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﮐﮫ ﭘوﺳت ﺧر اﺳت.

ﻣﺎ اﮔر ﺑﮫ ﻣردم و ﻣﻣﻠﮑت و ﺳرﻧوﺷت ﺷﺎن ﻣﺗﻌﮭد ھﺳﺗﯾم ،ﺑﺎﯾد ﻧﺧﺳت اﺻﻼح را از ﺧود
آﻏﺎز ﮐﻧﯾم و ﻓرﯾب ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺗﺎرﯾﺦ را زﯾر ھر ﻧﺎم و ﻋﻧوان و ھر ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﺷد
ﻧﺧورﯾم .ﺧود را اﺻﻼح ﮐﻧﯾم و راه ﺧود را ﻣﺷﺧص ﺳﺎزﯾم ،آﻧﮕﺎه اﺳت ﮐﮫ ﻻاﻗل اﮔر
روزی روزﮔﺎری ،دﯾر ﯾﺎ زود از اﯾن دﻧﯾﺎی دون رﺧت ﺳﻔر ﺑرﺑﺳﺗﯾم ،ﺑﺎ وﺟدان راﺣت
رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.

ﺑزرﮔﯽ ﺳراﺳر ﺑﮫ ﮔﻔﺗﺎر ﻧﯾﺳت
دو ﺻد ﮔﻔﺗﮫ ﭼون ﻧﯾم ﮐردار ﻧﯾﺳت
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