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  آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا  به. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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  م٠٢/٠٨/٢٠٠٨         داکتر خاکستر
  
  

  *که بگشايم دهانم را اجازت ده، مروت کن،
  
  

   شک و يقين پدرام
  

پدرام در نوجوانی به شاخه ای ازسازا پيوست، پس از درهم کــوبی سازاييان از جانب دولت و شورشيان ضـد دولتی 
جای پايی يابيد،  » حقيقت انقالب ثور«نامه دولتی در روز محمــود بريالی و مهمترسر در گمی انديشه ای ، به همياری

  من هنوز در عجبم که آن قبــا را چگونه بر آن قامت. روزنامه را پذيرفت» مارکسيزم ـ لينينيزم « و مسئوليت بخش 
گفتم . بذل داشتند، مگر انکه محلی از نوازش در کار بوده ، و چشم عنـايت آن رفته ای شکسته دل در خــــاک خفته

نشينان به او پشت نکردند و همين آدم ، همين پــــدرام که » تبليغ و ترويج « شکسته دل مگر همان جماعت جوانان 
شاه شاهان امان اهللا را پدر لعنت و دهوس و از چيزی بنام فاشيزم پشتونی صحبت ميکند، به او پشت نکرد ويکجا 

  باموتر دولتی به حرف خــــــــودش
  *** نرفت؟  سپهساالر مسعودنزد

گـــذر « نيز نماند، پکول پوشان آمرصـاحب، حضور او را به جديت نگرفتند پنجشير برای او » صاحب دره« او با 
شرابخواره «، ايران منزلگاه بعدی او خاطره تلخی برايش به يادگــــــار گذاشت ، او رابه جرم » اقامتگاه«بود تا » گاه
در ان صبحگاه سيد مخدوم رهين . شانزده ضربه شالق زذند» امام کاذب«در چهاراهی منتهی به جاده آن » گی

  :شاعر دوست داشتنی پدرام شعری دارد، که نقل آن، گويای هزارحرف نا گفته است. تهران تنها همدم او بود
  

   گيريم که آب رفته به جوی باز آيد        
  با آبروی رفته چه بايد کرد؟         

  
بود، که به محصوريت او انجاميده است، که به آن ****» غم انگيز محضر گرم دوستمپايان« واپسين ماجرای او

رنگ سياسی ميدهند مگر کيست که نمی داند، ورود مسلحانه به خانه ای آن جنايت پيشه ای ديگر و آنــهم در رکاب 
نت افغانی، چيزی دوستم ، التزام به تقواه سياسی نيست حصر بيگانه را شکستن است، نه عرف سياسی است و س

  .نيست بيشتر از قانون نظم عامه را شکستن
  

  از مسئوليت شعبه مارکسيزم ـ لنينيزم تا مديريت پيام مجاهد
  

به حرف شاعر و . گشتدين شناس و مـــجاهد در پنجشيردست به انتشار هفته نامه پيام مجاهد زد، و يکشبه 
حرف آن جنــگ طلب و نيزه . ن آدم هرچه ميشود مگر نه شاعرباری مسعود به او کفته بود که اي** پژوهشگری

  .بدست اگر هيچ نباشد سايه ای  از حقيقت را در خود حمل ميکند، گر چه من ازپدرام چند شعر ماندگارنيز خوانده ام
او . ا بوددر رفت و آمد بودند ، خيلی کوتاه تر ازتصور مهـــزار رند و نراد و شياد حضور پر رنگ او در آن دره که 

جا شاعر برتر و يا پژوهشگر برتر که بيش از پانزده دفتر شعر و تحقيق دارد ، مـگر ميشود او را مثالً  در رديف 
داد؟ بصيرت شايد، اما تقوا کجا؟ او سدی ايجاد نکرد تا آبگير شود، او هيچگاه مسئوليت عملکردش را نمی پذيرد، 

برای ايجاد حزب کنگره ملی که ياد من نرفته است، اما کنون چه؟ حزب ميگوييد نه؟ نمونه آن ، آنهمه هياهوبود، 
مگر کانديتاتوری او چيزی بيشتر . اودر چهارديواردفتر کم رفت وآمدش محصور مانده  است، نه پيامی و نه خبری

  از نماد گرايی را در خود عمل ميکرد؟
تفکرش مبدل کرد و نه انکاراين طاعت را حزب او نه رويکردی همسو نگرو نه اشاعه همدلی را به زير ساخت 

نه شک و . شگفتی زاست وقتی فــطرت زدايی بر جای اشاعه تعليمات تطبيقی  برای او مرجع پنداشته ميشود. آشکار
 :قل هاتوا برهانکم: نه يقين، حرف مفت برهان ندارد که پذيرفته شود، در قرآن آمده است

  
  آن غازی مرد کجا اين مرد کجا

  
  م؟چه بگوي



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

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

  .آه، دگر هيچ
  .تکه ای ازشعر اخوان ثالث را برگزيدم، مگربرای پرسشم جوابگونيست؟ که هست

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

  
  بيتی از الهوتی*          
  نام آن فرهنگی عزيز را محفوظ ميدارم**        
  پدرام آن فهرمان دروغين را سپهساالر ميگويد***       
  .   جنرال صاحب دوستم توصيف کرده استپدرام آن شب را محضر گرم****    

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  

    
 


