
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 
     1۸/ ۰۶/ ۲۰۲۰تأریخ ٰ                                     ینیرفعت حس

 سخنی از ناگزیری 

، برشیوه بدان میبالم برخی آشنایانی که از حوالی پنجاه سال با آنان معرفت دارم و  

 .اصطالح » قهر« انده نگارش من ب 

 : پیرامون موضوعاتی وابسته به  درین دوسال پسین نگاشته های فشرده ام را در

 پرچمی، وخلقی و  ،انشعاب های آن شعله یی ها و  چپگرا ها و  -

 قوم های تاجیک و پشتون، -

 مجاهدین اسالمی، بچه سقو، طالبان،-

 ستایشی و  یاوه نامداران پارسی سرا، اشعار مبتذل مدحی و  سروده های بیخردانه و  -

 .منتشرمی کنم ان لندغر اینگونه سروده ها،شاعر

 .باشندگزنده در مندر جات نبشته هایم هویدا می گاهگاهی واقعیت های تلخ و 

 :درین جاناگزیرم بنگارم

نیستم و  ،، بهیچوجهی، نبوده امپشیمان ازین گونه نبشته های » تلخ مزاجم« افسرده دل و 

 .نخواهم بود

امکانات خودم  محدوده توانایی های انسانی و  در گرمن آگاه ترین آدم سرزمینم نیستم م

برداشتها  وضعیت روزگارسرزمینم وادارم نمود تا از دردرازای زیستنم، فراگرفته ام و 

 .و پنداشت هایم بنویسم

 :این خصلت وفطرت منست

 .یک

 مال مالعمر، ببرک، امین، نجیب، ،تره کی :سازگاروپذیرای

اگربندم را ازبندم  ،واحمدشاه مسعود فهیم قسیم کرزی، بچه سقو، مجددی، مالربانی،

 .جداسازند، نخواهم گشت

  دو.

 شاعران چنین شعرها و  لسان پارسی را و  اشعار مدحی وسروده های غیرعقالنی در

 .نفی کردم وخواهم نمود القاب منحوس آنان را تقبیح و 

 .سه

ح که از دریچه دیدمن درمورد اقوام افغانستان خردمندانه میباشد، مطر آنچه را،نیز،

 .....   خواهم نمود
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