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 ۲۰/۲۰/۰۲۰۲                «عمرزی»مصطفی 

 از فرصت ها استفاده کنیم!
 

سهمگین نقد در  ستین امواج  ست و نخ شک ست، تابو ها و توتم ها را  شردو ضان ب سال قبل، زمانی که دکتور رم چند 
، سووطوم مخت ا اهل هرهنو و رسووانه، با تسووارت بیشووتر به اهشووای رسوووایی ها و خیانت ندداخل کشووور به سوویر  مد

ه در دارند ک ، در کردار و پندار کسانی گرهاگر کس یا کسانی از خیر اصالم  ن ها برکنار ماندندهایی پرداختند که 
ستم  صی، توتیه می  لوده ی قومی   سی شخ صطیاهتند، برای مناهع  ضای تبهه ی به ا الم مقاومت در همراهی . اع

کامل با نیرو های خارتی و تطهیر سوویاسووی، که گویا همان هایی نبوده اند که در تکومت ننگین ربانی می شووناسوویم، 
 در دو طیا به اصووطالم ق م به دسووت و خسووش های شووامل نمام، تکومت پس از طالبان را به پرتگاهی کشووانیده اند

می شوووویم که چرا در هرصوووت هایی که تابو ها و توتم ها می شوووکنند، ، ختل که اگر در تد گوش خوری رسووویده اند
 ن،  یشوور و هسوواد، خود گاه یا ناخود گاه به هدهی زد که در تاللو شخاموشووی اختیار می کنیم. رقید دیرینه ی گروه

ی از شوور خود گاه می گویند، برای پرهیزا. این مهم نیسووت که در بازتاد  ن چه خود گاه یا ناسووتقبال شووادی برخاسووت
مردم ما با استفاده از این هرصت، موتوداتی را تماشا کنند  تاشیه بروند.بعداً ان را تهدید می کند، که نفع سیاسی  ن

ستان، گویا  سی اهغان سیا ست طیا های  شهید متمد داوود، در چپ و را ست تمهوری  سقوط ریا سال ها پس از  که 
ی . از این که تنام های درگیر دیروزی، در رسووووووووایی هاخاطرخواهان قومی، باوری و مردمی وانمود می شووووووودند

ر برابر  نان، قبول زشوووتی هایی که خاموش ماندن د ی می شوووونددرس های خوب می شووووند، « تهال مترک»تقابل، 
سووال گتشووته، هقط دهن  61در  می شووود که

اگر تمع گنده گی های مخالفان پشوووتون ها، 
 .دند، به چند هزار ت د می رسووون وری شوووو

ز به تعریا نیسوووووووت که با هر بار تالش نیا
ی از اسووووناد و امتموعه     ، هروشوووونگران

م که چه یرا همرسووووووانی می کن تصوووووواویری
گونه تد برداشت ها در نازل ترین صورت 

ها سوویاسووی، شووماری را به کوچه ها و تاده 
، 68و  8می کشوواند و در روز های ننگین 

مردمی قواره می کننوود کووه قواره ی نتس 
سوووووقاوین نشوووووان می دهد خاموش  نان )دو 

ندن در برابر  هال»ما به« ت  تد تنمیمی، 
 گوش خوردن می رسد. 
گ گویی و نیش انتقاد کسی از دوستانم که از ر  

، در نمایش تعفنی که در اعتراض  نان، کمتر از دهن دست می زندشماری بی سواد « تشناد دار»نقد  های ما، گاه به شباهت
سانی،  -گنده های خر ست، در همان ترهند م  سی نی ماهراً متماهر به اخالق  ستعمل که دکان ناروا را می بندد وعاریایی و پار

« پشتون»قوم شریا شده اید، در سفارش من به تست و تو در گوگل که از نام « همه گیر»و تهتید می شوند و می نالند که 
ومایه گی، هر تود و، ادبی و رسوووووانه یی همتبارانش رسوووووید که با درس ها و کماالت هرهنگی  ن این بهانه به اسوووووتفاده کند، در

بازدید هر صفته ی گوگل، او را به هزاران مضمون، مقاله، توهین،  «شده اند! ور خود، بینای مردمک» نتوانست اعتراا نکند
 ماهراً شناخته شده اند. ی و پارسی، مردمان اییتهال خراسانی،  ر ای می رساند که بسیاری در شماردشنام و بی ادبی ه

تاشوویه  خالقی، در هرصووت های بیان و تسووارتیمی شووود، بهتر اسووت به تای سووفارشووات ماهراً ا« همه گیر»اگر رویکرد نقد 
، هرصوت می سوازند اهی و ناخود گاهی یش رهبر تنمیمینروند که زمانی در صوفای خاطر دکتور بشوردوسوت و گاه در خود گ

را نمی دانند و  «تواد اب هان خاموشی ست»ا نشود، خموش ماندن در برابر کسانی که معنی تتریش شود ی« تهال»کسی از 
خوردن گوش یش هموطن ما می رسند، هردا  ، اگر به سرتدرا ترس می پندارند «است ی تس یم تکمتبا سف ه گان، طریقه »

ی ها )نصد لوته برای تاسوسانن، پشتون ستیزی و اتندا ها با رورا باکر ها، تبانی با ایرانها که از طرم  به تدی می شوند
های بی شوورمانه به نام اهغان سووتیزی و تداوم انتصووار دارایی های دولتی که دولت را در شووباهت به اواخر تکومت نتید، به 

د که نکنی ممنتالبی کشانیده است که تاال از تریبون  لوده گی صوتی والی ب خ، بی ادبی و گستاخی را به نام نقد، نثار کسانی 
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یادشووووان می رود از سوووووراه های کوه از کوالد تا  ن والیت کتایی، در گتشووووته ای که عمق تاریخی اش از تاکمیت ربانی و 
ست خواد و راتت مردم را گرهته اند و اما  سال ها شود،  شتر نمی  شماری از ک کانی بی شوند که  ستفید می  مزایای هرهنگی م

با اتتناد از روشووووونگری، به  لمس بدبختی ها به دور مانده اند. اینان رتی، از اتسووووواس وباخبر، اما در دنیای کشوووووور های خا
همان مصوویبتی سووفارش می کنند که در اتتیاط مضوور، تاال به تایی برسوویم که یش مع وم التال سوویاسووی، هراموش می کند در 

نزدیکی به مصوووووواید و بدختی، با قبول در  -منمر نقد، نتوه ی ادبیات هرق کرده اسووووووت. از چه کسووووووی گ ه کنیم  در متاورت
 می گویم تداقل به دزد شویم. سانی، عاریایی و یا پارسی )نشانی های هتش ترمت و ترویج هرهنون -ریسش، نمی گویم خر

سوووال پس از تمدن یش بار مصووورا، تد زشوووت گویی و قباتت سووویاسوووی به تایی رسووویده اسوووت که گوش می  61دزد بگویید! 
ند که در برابر گستاخی ها، تاراج مم کت، زیر پا نمودن نسایه ی  ن تهتید خارتی، بر ما سیاهی می کدر  کسانی اما خورند،

 روز ابقای  نان، به معنی خیانت م ی ست. یش ارزش ها و تمسخر به هویت م ی، تماشا کنیم تا تهالی تتریش نشوند که تتی 
م ی می گترد، اما سووطن ناامیدی های مردم در نمایش معام ه و االتالا به تدی سووت که  تسوووبیش از دو سووال از تکومت نت

کسبه، اهل سواد و کار، دسته دسته به طیا مردمانی اهزوده می شوند که تتد  نان در شکم گرسنه گی های بعدی،  یدسته ها
 ه خدا بسپارید!گفتند بمی دزد است،  دزد گفتیموقتی می د که ناستتکام مواضع مردمانی می شو

است، در این شر، از شر کسانی راتت « شر»از هرصت ها استفاده کنیم! بگتار تهال سیاسی، تتریش شوند. اگر نفع  نان در 
سواخته و باهته شودند و از  ه در کارخانه ی سویاسوت های بیگانهشوویم که با نمایش خیانت ها، به همان تایی تواله خواهند شود ک

تار خامی بسته اند که تتی تابو ها و توتم های مشهورش )به اصطالم رهبران و رهقان را نیز  ک ینر، به د لوته تا استقرارنص
 هالک کرد.

که تکومت را به گند کشووویدند، بیشوووتر از  نی می شووووند که روزی از  ها تنمیم اند تضووومین کند، متموعه ی هاسووودکسوووی می تو
هراس ط به های مدارس، سووختی های سوووراه ها را تتمل کردند. اگر بقای این متموعه ی بی مقدار در گرو تضووور خارتی 

می کنند  را رسواتر یگیری، یکی دیگر دریغ نکنیم که در زمینه ی گریبانست، از بیان این تقایق و استفاده از هرصت هایی 
  ، خارتی ست.شان و اما کعبه ی مقصود

که در سوویاهی لشووکر های مردمان شووکم  خته گانی را خواهیم دیدیرتی، اهسووارگسوودر چند روز و هفته ی خروج نیروی های خا
و تهتید خارتی، خود گاه ی گرسووونه، سووونگر و موضوووع می سوووازند و در کوچه و پس کوچه ها، شوووکر خواهند کرد در سوووایه 

 زنده مانده اند. و ناخود گاه، خورده اند 
هر نوع امتناع و رد روشوووونگری بر خیانت ها و خیانت کاران، هاصوووو ه از وتدان اسووووت. اگر تناتی به نام پشووووتون، انتقاد می 
شووود، هرض ماسووت این نقد، شووامل تال کسووانی شووود که در بدترین تاریخ، در تغراهیای تکومتی که در سووایه ی خارتی، بقا 

ام رتایل پس از هفت ماه ننگین، تم 9و ب بورد نصوووود کرده اندکه تاال با تداعی  ن  ربه طول چند کی ومتر پوسووووت سووووت واهته ای
 مهاتران دور از وطن، سوووود می برند وماهرانه از تهتید  ،در این سوووتایش ند.  نانمی سوووتای د ران، اگر غیر پشوووتون باشوووثور

ان و مردمی سوووطوم می شووووند که رتبار ما، ردیفی از قوماندانان، دزدان، مزدو یها در برابر خود ترینپشوووتوانه سووواخته اند. 
 هقط باد نقد هرهنگیان اش نشان می دهد، اگر نگویم که دزد دزد، شریش ترم می شویم. 

ن مردم تولید شوده اند. تتمل  نان در شورایطی که به خوردن گوش رو  ورده اند، به خورد تهال سویاسوی، در کارخانه ی بیگانه
شود، در اعتالی ایمان است. بیان نقد، مرت ه زشتی مانع  ،تمام می شود. تدیث پیامبر بزرگوار اسالم است: کسی که با دست

 ی دوم می شود و کسانی که در دل نفی می کنند، در اخیر اند. 
، امریکایی و اروپاییی تابعیت هاتتکره   با  یو سرد تابستان یخواهشاً در خ وت های شکم سیری و در خانه های گرم زمستان

خان و مان مردم را تاراج می کنند، بتث مناهع م ی، طنز سووویاسوووی شوووده اسوووت و تتاوز به ناموس و تتریا  نصووویتت نکنید!
به ما که در خط اول قربانی، دسووت و پا می زنیم و  - ن وقت عده ای در ب عد هاصوو ه پدیده های دیموکراسووی توریدی اند  تاریخ،
ه نفر دور از وطن که زمان تال را در گتشوت چندسوفارشوی  های تقال، در تد مرت ه ی دوم، صودایی می خیزد، در نبایداز این 

 همچنان بخورند و خیانت کنند. می خواهند چیزی نگویم تا، ی پیش از هفت ثور تصور کرده اند
ی امید، اگر ماهری باقی ست که چهار  روزنه وکراسی توریدی، در همان کورسویدیم در خصوصیات و استثنا ت پدیده ی 

 می ایستد.  یایمان اتلمر در توان خودش همین نقدی ست که هر که بانعل تاراج نکنند، سایه ی 
، به کشوووور تقوق ما پامال شووووندتوهین شوووویم،  به تال ما دارند  ی، چه کارهمت کمش ندارندو  کسوووانی که سوووواره می روند

به خصووووه که قواره ی تبار دیگران،  نام نهاد، چیزی نگویم « م ی»م  ن ند، اما ما به ناخیانت شوووود و هر چه خواسوووتند بکن
 بروز کند. 

و  8، تای خالی نقد نداریم، اما متاسوووووفیم که در اعیاد خاینان، روز هایی می  یند که تاال در یم که در تد تبار خویشخوشوووووتال
ستان است، ریشخند می زنند. از هر بیان، هر نقد و  ه، به هرچ68 اعتراضی که به خیر ما باشد، به مصداق هر اهغان و اهغان

 قربانیان خط اول، استفاده می کنیم. 
   خوش اند.  ،«هل از دور خوش استصدای د  »د، اما تعدادی به نمی خور ، خون دلمردم
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