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 (»!خداحافظی و عذرخوایه»بدون   :هم رفت «زیری«نگاهی بر )  

بلی! "زیری" هم رفت، ما هم میرویم و"نجیب روشن" هم خواهی نخواهی روزی روزگاری خواهد  

ی و عذرخواهی"  ظافحرفت. و "اما نجیب روشن" که نویسندۀ مضمون" زیری هم رفت، بدون خدا

اعتراف میکنند، عضو حزب منحلۀ د.خ بودند و به ساز همان  هستند، خود نیز قراریکه خودشان  

به افغانستان، با فراغت خاطر و با صد شوق تمام چپ   سیهحزب منحله در زمان تجاوز عریان رو

 د. نو خمی هم بر ابرو نمی آور   ند رقصید  و راست می

است و با آقای  همه قبول دارند که هر آمدنی را رفتنی در قبال    در مورد آمدن و رفتن و تولد و مرگ

روشن می شود همنظر بود چون یک قضیۀ عام است، اما جناب روشن چرا از تمام حزب منحلۀ  

د.خ، فقط "زیری" خلقی" را نشانه رفته است که گویا خداحافظی نکرد و بدون معذرت خواهی به  

فظی  حاداجهنم پیوست. او اما نمی گوید که از تمام مرده ها و زنده های حزب شان، کدام یک با خ

رفته و کدام یک باری کوچکترین معذرتی از آنهمه جرم و جنایت و وحشت و خون ریزی و...، از  

 پیشگاه مردم شریف افغانستان خواسته است که "زیری" دومی آن باشد. 

، از اناهیتا بدکاره  شارلتانگرفته تا ببرک    کودناز نجیب گاو گرفته تا نجیب روشن، از تره کی  

و...، پس چرا فقط و فقط"زیری" نشانه گرفته می شود و دگر    سفاک و خونریزعظیمی  گرفته تا نبی  

 هیچ؟! 

هنوز فرصت باقیست تا جناب"روشن" بر جنایات ح.د.خ روشنی بیشتر انداخته و قبل ار رفتن که  

یک معذرتک ُخشک و خالی    هنوز معلوم نیست با خداحافظی خواهد رفت و یا هم بدون خداحافظی،

شر  ملت  پیشگاه  که"  از  بنویسند  و  بگویند  جهر  با  و  بخواهند  افغانستان  انتخاب یف  مندۀ  شر

 "! خویشتنم

آیا ایشان چنین جرئت و شهامتی را در خود سراغ دارند و یا اینکه مانند تمام اعضای سره و خشرۀ  

 حزب شان" خداحافظی ناکرده و معذرت نخواسته" راهی دیار باقی خواهند گردید؟! 
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را نخست از خود آغاز کنیم، نظری به حال و اوضاع خود    الح و انتقاد چه خوب خواهد بود، اص 

بیندازیم و ببینیم در کجای کار قرار داریم، بعد دیگران را نشانه بگیریم. امید است جناب "نجیب  

روشن" از "صالح محمد زیری" یک درس خوب زندگی آموخته باشند و تا دیر نشده است، همان  

ته اند، از خود تمنی کنند. کور خود و بینای مردم بودن، یک عملیۀ بسیار  توقعات که از "زیری" داش

آدم)ونه   در آن حزب منحله و منفور، حتی یک  دیده شود که  پیاده و مفت و مجانی است،  ساده، 

انسان(، دارای منطق و فهم و درایت و وجدان و شرافت و انسانیت، یافت می شود و یا اینکه باید  

جوی انسان در آن  و    فت و در روز روشن چراغی به دست گرفته و به جست درسی از موالنا گر

 برآمد:  حزب منحله 

گشت گرد شهر  دی شیخ با چراغ همی   

 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 
 

 و چه خوش موالنا خود به جواب خویشتن می پردازد که: 

ایم ما  جسته  ،نشود   افت می ـد یـتنـفـگ  

آنم آرزوست ،نشود گفت آن که یافت می  
 

هم با آنکه خوب میدانیم و برای همۀ ما باربار به اثبات رسیده است که در تمام آن حزب منفور    و ما 

، نمی شود حتی یک"انسان" یافت، هنوز هم توقع داریم که شاید به غلط روزی روزگاری  رود طو م

تلسکوپ و...، باشد. چه انتظار بیهوده و  یک "انسان" پیدا کنیم، حتی اگر با چراغ و با ذره بین و با  

 عبث.چه فکر خام و چه توقع  

 

 

 

      


