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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م١٣/٠٨/٢٠٠٨                              داکتر خاکستر
  
  

  که بگشايم دهانم را اجازت ده، مروت کن،
)٢(  

  بار دگر با پدرام
  
  

درگيرشد و حرفهايش در باب  آلوده گی سياسی کنونیدربه نوعی  ،* نمايش پرهيز و پالوده گی ميکرد آن يکی که ،

تصاويرش را با  دارد ،» رفتار وحدت گرايی «که ادايش ** آن ديگرو  به نژاد باوری او حمل  گرديد ، شاه امان اهللا

  .اش را نمايان کرد عرف قشريگری و***  همراهيان هراتی  کرد، لب پر خنده، آذين دست
  

خسرو خوانده بود، که درست نيست، من  حتی شبه ناصرچنانکه واصف باختری او را  پدرام با شعر آشناست ،

اشارتی  از  ر بزرگواری و ايجاد انگيزه، برای پويايی بيشترپدرام تلقی ميکنم تاحمل ب را بيشتر وصف واصف

احدی نيز که به نحوی از مسئله به عنوان تکتيک سياسی مبتنی بر باور های حزبی اش .تشخيص و سره سازی

. بازار چنان آلودهجز پلشتی سياسی در  ، که چيزی نيست تفکر ابزاری را رجحان بر تفکر انتقادی داد استفاده کرد ،

طاهر  و يکبار ديگربا تفکر بنيادين پال تفرم سياسی حزب افغان ملت، پخش آن حرف ناشينانه را هديه الهی پنداشت

  شود و پدرام شکلیغالم محمد فرهاد احدی هرگز نتوانست حتا، يک .، مراد پدرام، روياروی گشتبدخشی

رفته ، در پايانه عمر، به نشانه های از تفکر فرا قومی اشاره کرده هر چند هردوی آن . هر چند ناپالوده ای از بدخشی

کرد ، بيش از آنکه به نژاد باوری ويا به حرف خودش، تعادل » نذر قباد و جم «در زندان امين، گذشته را  بدخشی.اند

» محفل انتظار«زبان پرخاشگر پدرام کجا ،آن زبان رفيع . رو آورد» تشيع« مذهب شد و به  قومی بينديشد،درگير

او ريشه درظرفيت فکری او، » موالی« را هرگز نياموخت ، اعتماد به نفس » پاپا« احدی نيز رفتار پراگماتيک. کجا

اما هردوی اين شهسوار ما ، هيچگونه تيبن و . موج حادثه سوار شدن و نياز به آموختن تواضع داشت، نه روی

شکنند و نه شکل پرداز ، لزوم طرح،گشايش و ايجاد را تسخر  نان نه ساختاراي. نداده اند» ايجاد وايجادگر« توضيع از

درپی حفظ و آن دگری   درپی قدرتيکی. نه بيش و نه کم ميزنند، قصد اينان گردآوری پشتيبانان سياسی است ، همين 

سرشت سياسی اين و شکل نمايی، ديرست که در  مجموعه اضداد ، سنخيتی با رفتار پالوده ندارد، آوزه گری. قدرت

سونامی وار، بروی کسی **** »روزگار  طعنه طوفان«به اينان دل مبنديد، که . نهادينه شدست» بی بديل«جماعت 

به انجام و اهتمام ی  نه ان اعتال ميابد ، نه اين فراز، سياست عاطفی به درک التقاطی و در نهايت. لبخند نخواهد زد

  .خونبار و تفکر زدا: مدبسان رويکرد های سالهای شصت می انجا

  .روزی دگری باد وهوای دگری. ميابم» ابن ملجم«معنای حسرت و حب  » روزمره گی سياسی«من از اين 

    
************  

  
  .منظور لطيف پدرام است*
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  .اشاره به انورالحق احدی رئيس حزب افغان ملت و وزير ماليه**
 . حزب افغان ملت اشاره به تظاهرات ضد پدرام در هرات از جانب*** 

 


