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   ،کشور ول اطالعات و کلتورؤدر مورد مس داغبحث های 

 استقابل تأمل 
 

شود که  شنیده می ول اطالعات و کلتور،ؤرم در مورد مسگث های تابستانی و های بهاری بح درین روز

 باشند. رانی و تشویش میگقابل تأمل توأم با کمی ن

اه گست که نا ئت و جسارت بنده در مورد این بحث اینتن به این بحث عرض کنم که علت جررداخقبل از پ

   باشد. ی وسیع و ملی میگو نظرم به مسائل فرهن

 عاشق آشیانه و دانۀ مشخِص نمی یک پرندۀ بلند پرواز و بی نیاز!اجازه داده شود که ادعا کنم که من مثل 

 ان ساکن درین سرزمین میگو هوا و فضا و همۀ پرن آبو این سرزمین خاک باشم بلکه عاشق وجب وجب 

ه پهنای تر ب تر و طویل بالم که استعداد و ارادۀ تمرین کردن برای پرواز بلند تر و مرتفع باشم و بخود می

   کنم. را نیز در درون خود احساس می )انسانیت(

اسم و به برتری هیچ قوم و شن میرسمیت نه هیچ نوع تعصب قومی و نژادی و لسانی و سمتی و..... را ب

 بت و مسکنتساس غرز احگباشد و هر لسان پدر و مادر و همسرم پشتو می ده ندارم،نژاد و سمت و لسان عقی

و امروز هم حاضر نیستم  ول این غربت! اش من نبوده ام ؤر هم نموده ام مسگزبان خود را ننموده ام و ا

هزار سال با مادر و پدرم  یک م،کن ام(گام و نا هنگیر هندی ساق پایم را قربانی این بازی )حتی یک مو

ښوونځۍ را بجای مکتب تلفظ  ر حاضر نخواهم شد کهگهزار سال دی مکتب را مکتب تلفظ کرده ام و تا یک

باشد، و از نظر اخالقی و  انش ذار نموده و تبریکگران واگریاکی را به دیی و تگاین تجارت فرهن کنم،

ر بوده باشد بر مبنای وطن دوستی گخصومت و دشمنی هم ا  کسی خصومت شخصی ندارم، انسانی با هیچ

ی و گ، چون به هیچ تفکر سیاسی و فرهنبوده باشد می  و مردم دوستی و عقیده و معنویات خاصی که دارم،

و  ترسم  میخالق خود از هیچ کس و هیچ چیز نجز از ه ب ء  ندارم بنا یایدیولوژیِک خاص تعهد و پیوند

 یرم. گ بدوش می  کنم، ولیت هر آنچه را از نوک قلم بیان میؤسم

ها  برند که با واقعیت بسیاری از برادران و هموطنان ما بعضی عبارات را بکار می  و اما اصل مطلب؛

در یک ظرف بسیار کوچکی   که مفهوم بسیار وسیع و عمیِق دارد،را ها  اری ندارد و این عبارتگاصال  ساز

 ن عبارتیکی از ای  تواند باشد، ری نمیگیچی چیز دیگمی و گکه نتیجه اش جز سر در خواهند تعبیه کنند می
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ترس این وجود  یریم،گ این عبارت را ما در جاهای خیلی نامناسب بکار می  باشد. می  ی!گفرهن  ها هجوم!

 .نموده ایم و یا تصور هجوم در عالم واقع رامۀ هجوم را درست و دقیق تعبیر ندارد که ما یا کل
 

یم این توان می خوانده شود، نباید  ی ما هجوم!گبه حریم فرهنت کشور همسایه الغنونی ورود قانونی یا غیر قا

ه فتگی به حمله و حمالتی گهجوم فرهن  را مسترد و یا مورد بی اعتنائی قرار بدهیم. ت وارد شدۀ شانالغ

اشند از قبیل هجوم ایدیولوژی تباه ُکن شود که حامل ویروس های کشندۀ داشته های معنوی یک جامعه ب می

 مارکسیزم و لِبرالیزم و ِسکس دیجیتالی و فحشا و مواد کشندۀ اصالت بنیاد خانواده و الکلولیزم و هالیوودیزم 

های و پخش معتادیزم و فرار مغز تریاکخشخاش و تولید سترش کشت گو فریبیزم و تشویق و  و ممبدودیزم 

 ت.ورود چند تا لغ سالم به درون و به بیرون و ...... ، نه

مهم  و گاه مسائل بسیار بزرگی از مردم بیچاره و نا اگاینکه امروز بعضی از مدعیان دانش و هنر به نمایند

نمایانند به این معنی  می گشمارند و مسائل بسیار ناچیز و کوچک را بزر و جدی را کوچک و غیر مهم می

رفت و اینکه امروز ما در یافتن راِه نجات ازین گده است که به تئوری توطئه نباید توجه کرد و آنرا نادی

ا خود ر ست که اعتقادا ی و اجتماعی و حتی سیاسی حاد مؤفق نبوده ایم علتش اینگمشکالت عدیدۀ فرهن

 ه از دست داده ایم.نسبت به وجود تئوری توطئ

ی گفرهن شنجتش ایجاد باشد که هدف ه میاز پیاده کردن این توطئ یانتصاب وزیر اطالعات و کلتور نیز بخشِ 

 ور نه:  .استی در بین مردم شریف این سرزمین و قوم

 و در ستایش رهبر حزب مزدور خلق شعر این وزیر چهل سال پیش کسی بود که در ستایش انترناسیونالیزم 

ناه یانه پراگاین شخص کسی است که از انترناسیونالیزم به ناسیونالیزم ملی   یز سروده اند،گهای هیجان ان

ذشته گ  باشد، رائی پناه آورده و آینده اش هم نا معلوم میگرائی به ملیت گآورد و باز هم تنزل کرده و از ملی 

 ری علیه ایشان اتهام سرقت ادبی زده وگازین این کسی است که در یک پورتال پشتو زبان یک شاعر دی

و   ستان را غیر قانونی تصاحب نموده،! و صنعت! ساخت سرود ملی افغانوزیر را متهم نموده که تکنولوژی

 ذشته ازین یک ...........گ

دوست ما امروز در یک انتخاب بسیار دشوار  گعرض آخرم اینکه برادران دلسوز و مردم دوست و فرهن

از  ( لذت ببرند و یا بایدانه!گود شدن و ضبط شدن اجناس قاچاق! )چند تا لغات بییا باید از مسد  قرار دارند،

   ها رنج ببرند. گسترِش تشنج فرهنگجاد و ای

از سویدن غ. حضرت  ننه م  یک انتظار بیجا خواهد بود. ر حدوث اتفاق غیر ازین دو مورد،انتظا
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