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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

         

 ۱۱/۸۰/۲۰۲۰                                            تمیرعنایت هللا سادا
 

  

 
  

   برگشت تاریخ                                               
  

   خوانده بودم که تاریخ برنمیگردد ...
  ونیرو های مؤلد رشد میابند 

   ، ، مناسبات کهنه ای اجتماعی را این رشد
   دگرگون میسازد

********                *  
  دهمه به بالیدن نیروها دل بسته بودن

   تا این جریان به راه افتد و
   مردم ما ازکوره راه تاریخ موفقانه بگذرند ، 

  .وعقب ماندگی ها به گذشته متعلق گردند 
**********                  

   ولی این آرمان  بسر نرسید
   قبل از وقت ، 

   به عوض مردم ، 
   واحد های نظامی را به حرکت درآوردند

 ***********               
 … را انتخاب کردیم   گفتند : ما " راه کوتاه "

   عجب راه کوتاهی … واپسگرایان ، 
   ببخشید ، واپسگراترین واپسگرایان

   از همه جا سربلند کردند
 ***********               

   " زرنگترین " آنها فتوا داد
   که کابل

   شهر کفرشده است ، باید
   خاک آن به عمق " هفت بلست " عوض گردد

 **********             *  
   آنها نه تنها ، 

   شگوفایی نیرو های مؤلد را نشانه گرفتند ، 
   بلکه آنچه هم وجود داشت ، 
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   منهدم کردند .
***********                

   سپس عقب گرا های دیگری ، 
   در معرکۀ تاریخ ظاهرشدند

   آنها برگروه اولی اعتراض کردند
   که چرا ….؟

***********                
   چرا ؟ به تخریب مدنیت موجود ، 

   اکتفاء میکنید ؟
   این مسامحه است ، 

  .باید آثارگذشته را هم از ریشه برکنید 
************                

   ن عقب مانده هامدنیتی که عقب مانده تری
   آنرا درتمام دوره های تاریخ

   تحمل نموده بودند
  . حاال اینها ، آنرا به آتش انفجار سپردند 

*************                
   مدنیتی که تاریخ مارا بازگو میکرد

   آثاری که نه تنها به افغانها ، 
   بلکه به تمام بنی آدم مربوط میشد

   ازجانب آنها محکوم به انهدام گردید .
************           *  

   در برابر این حکم
   جهان با معرفت اعتراض کرد

   اما عقب گرایان به آن خندیدند ونا بخردانی دیگر
   رقصیدند درآنسوی مرزها ، به آهنگ انفجار

 **********             *  
   آنها شادیانه کشیدند ، 

   که گویا چرخ تاریخ به عقب برگشت
   خوش بودند ، که با این " کارنامۀ بی مثال "

   برگشت تاریخ را به نمایش گذاشته اند .
************                 

   اما مردم متعجبانه پرسیدند :
   که با این " شهکار" ، 

   آیا تاریخ به عقب برگشت … ؟؟؟
   ا صرفا" به شکل مضحک آن تکرارشد ؟وی

************                
   افسوس که

   اندیشه پردازان تیوری تکامل تاریخ ، 
   سالهاست

   که در بستر لحد جا گرفته اند
*************             *  
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   آنها زنده نیستند تا ببینند ، 
  وکه چه گونه ؟ کارنامه های چنگیز و هالک

   و به زعم واپس گرایان ،  ورما تکرارشد ... در کش
  به چی سادگی " تاریخ به عقب برگشت"

  
****                *** **** **  
                                         تمیرعنایت هللا سادا

   2020اگست 
   2011سال  -ختم 
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