
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سنجاق کردن به دیگران خود را مسخره نکنید!

نوشته: ایاز ایماق اوغلو 

هــرچــند دوازده ســال پــیش یــعنی در ســرطــان ســال (1388 خــورشــیدی) شــادروان صــالــح محــمد 
حـساس یـکی از قـلمبدسـتان والیـت بـلخ جـواب مسـتند و مسـتدلـی بـه حـقایـق تـاریـخی در بـرابـر نـوشـته 
و چـــــرنـــــد و پـــــرنـــــد تـــــحت عـــــنوان «نـــــگاه مـــــختصر بـــــه دیـــــروز و امـــــروز ایـــــماقـــــها» کـــــه از جـــــانـــــب گـــــویـــــا 
دانـــشجویـــان و روشـــنفکران ایـــماقـــها پـــخش و نشـــر شـــده بـــود تـــحت عـــنوان (نـــگاۀ مـــختصر بـــه تـــاریـــخ 
ایـــماقـــها) رســـالـــۀ مســـتند و مســـتدلـــی را از طـــریـــق مـــطبعه مـــیرزا اولـــوغ بـــیک بـــچاپ رســـانـــیده خـــدمـــت 
عـزیـزان خـوانـنده گـذاشـته بـود و بـعد از مـدت ایـن دوازده سـال جـوابـی در بـرابـرش چـون نـداشـتند از 
هــیچسو نــتوانســتند ارائــه بــدارنــد، مــوضــوع را در هــالــه ابــهام پــیچیده در فــرامــوشــی گــذاشــته بــودنــد، 
امــا حــاال کــه مــتأســفانــه جــناب حــساس پــدرود حــیات گــفته اســت؛ مــیدان را خــالــی یــافــته ایــن انجــمن 
بــنام دانــشجویــان و روشــنفکران ایــماقــها دوبــاره ســر از گــریــبان کــدام ســازمــان تــورک ســتیز مــنطقه 
بـلند کـرده بـه نـشخوار هـمان ژاژ و اراجـیف پـیشینه خـویـش دربـاره گـویـا تـاریـخ و گـذشـتۀ ایـماقـهای 
عـزیـز ایـن مـردم سـخت گـرامـی و زحـمتکش وطـنمان کـه در طـول تـاریـخ خـویـش جـز آزادهـگی دلـیری 
و عــیاری و مــردانــهگی و کــیاســت و فــراســت و دیــندوســتی چــیزی دیــگری را نــمیشناســند، پــرداخــته 

اند. 
عزیزان خواننده! 

شمس تبریزی باری در خطاب به دانشآموزان مدارس زمانش چنین گفته بود: 
آری بذات پاک او؛ 

به ذات پاک ذوالجالل؛ 
آن قوم نیز در آن مدرسه؛ 
جهت آن تحصیل میکنند؛ 
تا فالن مدرسه را بگیریم؛ 

تا فالن موضوع را بگیریم؛ 
و زود مشهور شویم. 

بـلند نـام شـدن و مـشهور گـردیـدن اگـر از راۀ مـعقول و درسـت بـاشـد چـیزی بـد نیسـت، اگـر از راۀ 
کذب و دروغ و چشمپوشی حقایق باشد سخت نامیمون و نامعقول است. 

عزیزان خواننده! 



افـــغانســـتان عـــزیـــز ایـــن مـــیهن گـــرامـــی بـــاســـتانـــی مـــا در درازای تـــاریـــخ پـــر فـــراز و نـــشیب خـــویـــش 
هـــمیشه ســـرزمـــین مـــهاجـــرت و مـــهاجـــمت و گـــذرگـــاه اقـــوام مـــتعدد و گـــونـــاگـــون بـــوده اســـت، گـــاهـــی از 
شــــمال؛ زمــــانــــی از جــــنوب، وقــــتی از شــــرق و در مــــوقــــعی هــــم از غــــرب بــــه ایــــن ســــرزمــــین مــــهاجــــرت و 
مـهاجـمت و تـاخـت و تـاز صـورت گـرفـته اسـت. در ایـن گـل خـطه دیـریـن از هـر قـوم و هـویـت اتـنیکی کـه 
در مــنطقه مــا زنــدهــگی مــیکنند اگــر بــراســتی امــروز تــحقیق و تــدقــیق و جســتجو کــنیم و اوراق تــاریــخ 
گـذشـته وطـنمان و هـمسایـه هـا و مـنطقه خـویـش را بـه مـطالـعه بـگیریـم از بـازمـانـدهـگان و بـقایـای ایـن 
مـهاجـران و مـهاجـمان و مـردم بـومـی و اصـلی آن بـا هـویـت و مـشخصات خـاص خـویـش مـردمـانـی را 

نیز میتوانیم بیابیم. 
ایـن مـردمـان گـونـاگـون ویـا ایـن گـلهای رنـگارنـگ را دسـت بـاغـبان زمـان مـطابـق خـواسـت و تـقاضـای 
وقــت در بــاغســتان هــمیشه بــهار افــغانســتان عــزیــز نــشانــیده اســت؛ بــا گــذشــت زمــان بــعضی از ایــن 
اقــوام بــزرگ و تــنومــند بــرخــیهای دیــگر محــدود و مــحصور و بــسیاریــهای دیــگر مــطابــق جــبر زمــان بــه 
تحــلیل رفــته ویــا زیــر ریــگ روان تــاریــخ خــفته انــد. پــس هــر زیســتمند و بــاشــندۀ مــتعلق بــه یــک هــویــت 
اتـنیکی و قـومـی عـزیـز مـیهن مـا گـرامـی افـغانسـتان اگـر امـروز ادعـا کـند کـه مـن گـویـا بـاشـندۀ اصـلی 
و بـــومـــی ایـــن گـــلزمـــین هســـتم یـــا مـــن پشـــتون و تـــاجـــیک و تـــورک و هـــزاره و امـــثالـــهم اصـــیل و بـــومـــی 
هسـتم ویـا ایـن و آن مـثل هـموطـنان بـظاهـر دانـشجو و روشـنفکر ایـماق مـا ادعـا کـنند کـه مـا ایـماقـها 
صـاحـب هـمه افـتخارات مـنطقه و افـغانسـتان هسـتیم وایـن کـشور بـا هـمه داشـتههای مـادی و مـعنوی 
خــویــش مــتعلق بــماســت و مــا آنــرا بــوجــود آورده ایــم و دیــگران بــه آن حــق نــدارنــد پــیش از هــمه تــاریــخ 
افـغانسـتان و بـاز تـاریـخ کـشورهـای دور و بـر و هـمسایـهها و مـنطقه مـا بـر آن مهـر صـحه نـمی کـوبـد 
و آن را از بـن و ریـشه نـادرسـت و نـاصـواب و دروغ مـحض و یـک ادعـای پـوچ و مـیان تـهی بـه اثـبات 

میرساند. 
زیـرا بـه داشـتههای مـادی و مـعنوی ایـن کـشور هـمه بـاشـندهـگان شـریـف و نـجیب آن از هـر قـوم و 
طـایـفهیی کـه بـاشـند شـریـک انـد و در ایـجاد آن بـا هـمدیـگر دسـت یـاری و هـمکاری داده انـد؛ بـگونـه 
مـثال: در کـشور مـا در مـنطقۀ مـا اگـر زبـان و ادبـیات دری را زیـر تـحقیق و بـررسـی بـگیریـم مـیبینیم 
کــــه دســــتانــــدرکــــاران واقــــعی و اصــــلی ایــــن زبــــان و ادبــــیات هــــمه مــــردمــــان کــــشور مــــا و بــــاز مــــردمــــان 
هــمجوار و مــنطقه مــا بــوده انــد؛ زبــان و ادبــیات دری یــک زبــان و ادبــیات چــندیــن مــلیتی و مــنطقهیی 
اســـت و در آن هـــمه اقـــوامـــی کـــه در کـــشور مـــا و در مـــنطقۀ مـــا زنـــده گـــی مـــیکنند بـــه نـــحوی از انـــحا 

دستاندرکار و شریک اند. 
گـــذشـــته از آن مـــثل زبـــان و ادبـــیات دری بـــه طـــریـــق و گـــونـــۀ دیـــگر خـــون ایـــشان در اثـــر آمـــیزش و 
اخـتالط و داد و سـتد بـا یـکدیـگر نـیز شـریـک شـده اسـت، بـا هـمدیـگر بـعضی چـیزهـای خـود را داده و 

بعضی چیزهای دیگر را از همدیگر خویش گرفته اند. 



عزیزان خواننده! 
گـرچـه ایـن بـنام نـوشـتۀ دانـشجویـان و روشـنفکران ایـماق دربـارۀ گـذشـته شـان جـز چـرنـد و پـرنـدی 
بـــیش نیســـت و بـــه خـــوانـــدن نـــمیارزد ولـــیکن بـــا دیـــدن واژۀ ایـــماق و دانـــشجو و روشـــنفکر کـــه در ســـر 
لـــوحـــۀ آن متجـــلی بـــود بـــه آن عـــالقـــمند شـــدم و ایـــن امـــر مـــرا بـــه ایـــن وا داشـــت کـــه آنـــرا از ســـر تـــا پـــا 
بـخوانـش بـگیرم وقـتی آنـرا مـطالـعه کـردم سـروده زیـریـن طـنز گـونـۀ شـاعـری کـه هـمه چـیز داشـتههای 
عــالــم را از زبــان پــان ایــرانیســتان مــال خــود دانســته ایــرانــی قــلمداد مــیکند بــخاطــرم خــطور کــرد، او 

میگوید: 
در این دنیای بی پایان که شیخ و شاب ایرانیست 

هرآنچه هست اندر عالم اسباب ایرانیست 
تمام نخبهگان از جنس مرد و زن به شرق و غرب 

که باشد نامدار و صاحب القاب ایرانیست 
اگر زن نامور بینی به هند و سند در بنگال 
وگر مرد دلیر و گنده در پنجاب ایرانیست 
به واتیکان نظر کن عزت و شأن نصارا را 

نمیدانی که از عمریست چندین پاپ ایرانیست 
خدا روزی که پیدا کرد دارا و سکندر را 

به هردو داد این نعمت که مام و باب ایرانیست 
شنیدم مرد دانایی همیگفت این حقیقت را 

که پیغمبر ز اصل و ذریه و انساب ایرانیست 
به اوباما دهید این مژده شاید بیخبر باشد 

که بابایش ز ایران است و خود هم ناب ایرانیست 
« شعر از ملک الشعراء استاد محمد نسیم اسیر، از کتاب سلطان محمود غزنوی، چاپ قاهره، »

ایـن دانـشجویـان و روشـنفکران بـنام ایـماق هـم هـمانـند پـان ایـرانیسـتها هـمه اقـوام کـشور و مـنطقه 
را ایماق قلمداد کرده گفته اند: 

اگر پیشدادی است یا او کیانی و اویستایی 
اگر مادیست، هخامنشی، سلوکی یا که اشکانی 

اگر او هست ساسانی وگر صفار و سامانی 
اگر او هست فریغونی وگر طاهر پوشنجی 

اگر بادغیسی و مرویست اگر بلخی و فاریابیست 
همه ایماق و دشتی و کوهی و بیابانیست 



بــدیــنگونــه ایــن انجــمن بــنام دانــشجویــان و روشــنفکران ایــماقــها هــم هــمانــسان آن پــان ایــرانیســتها 
هـمه قهـرمـانـان افـسانـوی و اسـاطـیری و هـمه سـلسلههای حـکمران گـذشـته افـغانسـتان را پـر رویـانـه 
و بیشـرمـانـه بـدون ارائـه کـدام مـآخـذ و مـنبع مـؤثـق و مسـتند تـاریـخی ایـماق قـلمداد مـیکنند. مـا نـه در 
روایـــتهای اســـاطـــیری و افـــسانـــوی خـــویـــش و نـــه در نـــامـــه دیـــنی اویســـتا و نـــه روایـــتها و افـــسانـــههای 
پیشــــدادیــــان و کــــیانــــیان و نــــه در اســــناد تــــاریــــخی مــــادهــــا، هــــخامــــنشیان، ســــلوکــــیان، اشــــکانــــیان و 
پـارتـیان، سـاسـانـیان نـه در سـروده هـای پهـلوی و پـارسـی نـه در روایـات و اسـناد تـاریـخی ایـرانـزمـین 

به چیزی به این نام بر میخوریم. 
ولــیکن در ایــن طــرف در اســناد تــاریــخی تــورانــزمــین و افــسانــهها و روایــات اســاطــیر آن و تــاریــخ 
قـــبایـــل مـــثل ســـکها، مـــساژیـــتها، قـــنگها، ســـکیفها، ســـغدهـــا، خـــوارزمـــیها و بـــاز ســـلسله هـــای حـــکمران 
هــیونــکنوهــا (هــونــها)، تــخارهــا، کــوشــانــیان، یــفتلیان، تــوکــیوهــا، قــرهــخانــیان، ســامــانــیان، طــاهــریــان، 
صــفاریــان، فــریــغونــیان، غــزنــویــان، غــوریــان، ســلجوقــیان، خــوارزمــشاهــیان، قــرهخــطائــیان، مــغوالن و 
تــــیموریــــان، بــــابــــوریــــان، شــــیبانــــیان، صــــفویــــان، هشــــترخــــانــــیان، مــــنغیتیان و بــــاز هــــوتــــکیان، درانــــیان، 
بـارکـزائـیان و محـمد زائـیان بـه مـواردی بـر مـیخوریـم کـه از ایـماقـها و ایـماقـات یـاد مـیشود و بـه تـورک 

بودن دقیق شان به شواهد و دالیل انکار ناپذیر اشاره میگردد. 
امــا ایــنکه بــا ایــماقــها کــدام افــتخار خــاص و ویــژه تــاریــخی، ادبــی، فــرهــنگی و ســیاســی ویــا ایــن 
چـــیزهـــای مـــوهـــومـــی کـــه شـــما آنـــرا عـــنوان کـــرده ایـــد بـــنام خـــویـــش بـــه اصـــطالح قـــبالـــه کـــرده آنـــرا مـــال 
الیــــملک خــــویــــش مــــیپنداریــــد اگــــر آفــــتاب عــــاملــــتاب را بــــدســــت خــــویــــش گــــرفــــته در تــــاریــــخ کــــشورمــــان و 
هـــمسایـــهگان مـــان و مـــنطقه مـــان بـــه جســـتجو بـــپردازیـــم چـــیزی را در زمـــینه نـــمییابـــیم از ایـــن رو در 

پایان آنرا یک ادعای پوچ و بی اساس و ژاژ و اراجیف و چرند و گزافه گویی بیش نمیدانیم. 
ایـنکه ایـن چـرنـدیـات را انجـمن گـویـا دانـشجویـان و روشـنفکران ایـماقـها بـه کـدام انـگیزه و عـلت و 
اســباب روی کــاغــذ ریــخته انــد و کــدام آتــش در نــهادشــان افــتاده آنــان را ســرپــا ســوخــته اســت و در 
اثــر ســوخــتهگی ملتهــب شــده بــه داد و فــریــاد پــرداخــته انــد؛ امــیدوارم ســوخــتهگیهای شــان را در اثــر 
مـطالـعه دقـیق تـاریـخ واقـعی شـان و کـشور عـزیـزمـان افـغانسـتان و هـمسایـهگان و مـنطقه مـان آنـرا بـه 

درمان بگیرند و جای و موقف خاصی را که الیق و سزاوار شان است، در آن بیابند: 
مــرد را همت بکار آید نه خنجر در میان
ورنه هر پر ماکیانی را به پهلو خنجر است

ایــن کــار هــمت مــیخواهــد بــدون هــمت و ســعی و کــوشــش و تــالش پــیگیر و مــبارزه الزم نــمیشود بــه 
آن دست یافت. 

بـــایـــد گـــفت نـــه حـــنظله بـــادغـــیسی، نـــه ابـــوالـــعباس مـــروزی نـــه مـــؤلـــف نـــامـــعلوم تـــاریـــخ سیســـتان و نـــه 
نـــویـــسنده نـــامـــعلوم فـــریـــغونـــی جـــغرافـــیای حـــدودالـــعالـــم مـــناملشـــرق الـــیاملـــغرب و نـــه هـــم نـــاصـــر خســـرو 



قـــبادیـــانـــی بـــلخی از ایـــماق بـــودن شـــان ســـخن گـــفته انـــد و نـــه هـــم قـــطران تـــبریـــزی. قـــرار مـــعلومـــات و 
آگـــاهـــیهای دســـت داشـــته تـــاریـــخی و ادبـــی تـــا ســـدۀ پنجـــم هجـــری قـــمری و اوایـــل عـــصر ســـلجوقـــیان 
بـزبـان دری در ایـران کـدام اثـر قـابـل یـادآوری را نـداریـم. ایـنرا تـاریـخ ثـابـت مـیکند نـه زبـان دری زبـان 
آغـازیـن ایـماقـها و نـه اولـین زبـان نـوشـتاری ایـشان اسـت و نـه ایـن زبـان بـگفته شـما در سـاحـۀ ایـماق 
نــشین شــکل گــرفــته اســت و بــایــد گــفت کــه زبــان دری ویــژه و خــاص کــدام قــوم و طــایــفه مــخصوص 
نیسـت، ایـن زبـان لـسان مشـترک تـمام مـردمـان افـغانسـتان و مـنطقۀ مـاسـت، هـر قـوم و هـویـت اتـنیکی 
کـــه آنـــرا خـــاص و ویـــژه خـــویـــش در ایـــن جـــا بـــشمارد و بـــنام خـــود قـــبالـــه کـــند، بـــگفته مـــردم در خـــواب 
خــرگــوش رفــته اســت و بــه بــیراهــه مــیرود، زبــان دری پــس از زبــان عــربــی زبــان دیــنی و مــقدس مــردم 
مـاسـت، مـردم مـا بـه هـر زبـان خـاص کـه تـکلم کـنند پیشـتر از هـمه بـه ایـن زبـان مـتعلق مـیباشـند و بـه 

آن نماز میخوانند و آنرا گرامی و ارجمند می شمارند. 
و بـــاز اگـــر ایـــنکه انجـــمن دانـــشجویـــان و روشـــنفکران بـــنام ایـــماق نـــتوانســـته انـــد بـــا دولـــتهای وقـــت 
کــشورشــان کــنار بــیایــند و حــق خــود را بــگیرنــد، ایــن تــقصیر خــودشــان اســت نــبایــد کــوتــاهــی و گــناه 

خودرا به گردن دیگران بیاندازند. 
گناه کـرد در بلخ آهنگری         

به هرات بریدند سر دیگری
پـس ایـن روشـنفکران و دانـشجویـان بـنام ایـماق هـر قـومـی را کـه سـهم شـان را بـزور غـضب کـرده 
گـــرفـــته بـــاشـــند جـــرئـــت بخـــرچ داد، خـــودشـــان بـــایـــد آنـــرا از او بـــگیرنـــد و ایـــنگونـــه خـــویشـــنت را بـــگردن 
دیـگران نـبایـد آویـزان نـمایـند، بـا پـر رویـی و چـرنـدگـویـی و گـزافـه بـافـی گـاهـی از بـر و گـاهـی از جـر 

گفنت بیهوده چیزی را در زمینه بدست آورده نمیتوانند، پروین اعتصامی چه خوش گفته است: 
کسی بزرگ نگردد مگر به کار بزرگ
گر از تــو کار نیاید زمانــه را چه گناه

ویا شاعری دیگر میگوید: 
برو قوی شـــو اگر راحت جهان طلبی
که در نظام طبیعت ضعیف پامال است

پس شما ای روشنفکران و دانشجویان منسوب به قوم عزیز ایماقها! 
بـه نـظر مـن اول خـود را مـال و قـوی بـسازیـد و بـا آگـاهـی دقـیق از گـذشـتۀ خـویـش بـسوی آیـنده قـدم 
بــگذاریــد زیــرا حــال پــلی اســت بــین گــذشــته و آیــنده؛ بــدون مــطالــعۀ دقــیق گــذشــتۀ تــان در حــال یــا کــه 
امـروز بـسوی آیـنده بهـتر رفـنت تـان سـخت دشـوار اسـت. قـراریـکه گـفته انـد خـودشـناسـی اسـاس خـدا 

شناسی است، کسی که خود را نشناسد خدارا کی شناخته میتواند. 



دیـگر بـایـد بـگویـم کـه حـق بـا گـله و شـکایـت ویـا نـالـه و زاری گـرفـته نـمیشود و کـسی هـم بـه آسـانـی 
بـه کـسی دیـگر حـق نـمیدهـد، گـرفـنت حـق خـواسـتار مـبارزه و تـالش و کـوشـش پـیگیر و مـتداوم اسـت، 

بدون آن این کار ناممکن است، خیال است، جنون است و محال. 
دیـــگر ایـــنکه اگـــر شـــما خـــود را بـــدون درنـــظرداشـــت اســـناد دقـــیق تـــاریـــخی دســـت داشـــته مـــان از 
آبـشخور اصـیلی خـویـش کـه تـورک بـودن تـان اسـت بـریـده بـه آبـشخور دیـگر بـه تحـریـک شـیطانـان و 
تــرک ســتیزان خــود را مــیبندیــد ویــا پــیونــد مــیدهــید نــه فــقط خــودرا بــه مسخــره مــیگیرد بــلکه آنــهایــی کــه 
شــما را بــه ایــن انــگیزه و اســباب وا داشــته انــد هــیچوقــت در هــیچ حــالــتی از خــود نــمی شــمارنــد در 
نـزد آنـان مـانـند انگشـت شـشم خـواهـید بـود، زیـرا ایـن تـورک سـتیزان و تحـریـک کـنندهـگان و انـگیزه 
دهـندهـگان شـما خـصلت شـیطان و ابـلیس را دارنـد، شـیطان اول انـسان را تـشویـق بـه کـفر مـیکند و 
بــه انــسان مــیگویــد: (بــه خــدا کــافــر شــو) پــس از آنــکه آدمــی بــا اطــاعــت از شــیطان یــا ابــلیس بخــدا 

کافر شد باز با او میگوید من از تو بیزارم و من از عقوبت پروردگار عاملیان سخت میترسم. 
در زمـان هـتلر پـیش از وقـوع جـنگ عـمومـی دوم جـهانـی دانـشمندان وقـت دولـت آملـان نـازی تـیوری 
نـژاد بـرتـر و نـاسـیونـالـیسم افـراطـی را در آملـان وقـت رویـکار آوردنـد، ایـن بـال از طـریـق کـشور تـرکـیه و 
ایـران وقـت در زمـان امـارت امـیر امـان اهلل خـان دامـنگیر وطـنداران وقـت مـا هـم شـده بـود و تـا امـروز 
هـم کـم و بـیش آنـرا در جـامـعه بـمالحـظه مـیگیریـم، مـوضـوع آریـا و آریـانـا بـازی هـم بـا هـمین تـیوری 
نــژاد بــرتــر و نــازی در رابــطه تــنگاتــنگ بــمیان آمــده اســت. آنــانــیکه ایــن تــیوری را مــطابــق خــواســت و 
نــیاز ســیاســت زمــان خــویــش بــمیان کــشیدنــد، امــروز بــا آن تــیوری نــژاد بــرتــر خــویــش زیــر ریــگ روان 
تـاریـخ رفـته و خـفته انـد و بـا بـازمـانـدهـگان شـان هـم بـکلی بـا آن وداع گـفته انـد. امـا ایـنجا در کـشور 
مـا و ایـران بـه پشـتیبانـی دولـتهای وقـت شـان بـا اسـتفاده از دنـیا بـیخبری مـردمـان خـویـش از واقـعیت 
امـر یـا طـرفـه مـیرونـد ویـا بـا درنـظرداشـت مـنافـع خـویـش بـه آن دامـن زده مـیخواهـند ایـن تـیوری مـرده 
را زنــده نــگه بــدارنــد و تــا هــنوز کــه هــنوز اســت اثــرات مــنفی آریــا و آریــانــا بــازی حــتی در لــوحــه هــای 

دکانها، مکاتب و دفاتر کشور مان و ایران بمالحظه میگیریم. 
بهــر حــال ایــنکه ایــماقــهای عــزیــز گــذشــته خــویــش را بــه کــدام هــویــت اتــنیکی و قــومــی کــشور مــان و 
هـــمسایـــه هـــا و مـــنطقه مـــان بـــدون درنـــظرداشـــت حـــقایـــق تـــاریـــخی و اصـــلیت اتـــنیکی خـــویـــش پـــیونـــد 

میدهند بگفته حافظ: 
صالح مملکت خویش را خسروان دانند 

ولـی مـا مـیگوئـیم در ایـن کـشور اگـر تـورکـند ویـا تـاجـیک بـرادر زیسـته انـد بـا هـم، هـمیشه دیـن شـان 
آئـین شـان داشـته اسـت یـکرنـگی، هـمیشه آرزو آرمـان شـان داشـته اسـت هـمرنـگی، هـمیشه بـوده انـد 
بـا هـم در گـاۀ غـم و شـادی هـمیشه رفـته انـد بـا هـم بـه جـنگ دشـمنان خـویـش، هـمیشه خـون شـریـک و 



جــان شــریــک و مــلک شــریــک زیســته انــد بــاهــم، نــدارنــد هــیچ بــاهــم تــضاد و اخــتالف آنــچنانــی، شــیطانــی 
ندارند هیچ باهم جز آرزوی دوستی و یاری آنچنانی جاناجانی. 

سهـراب سـپهری سـخنور فـرهـیخته و آزاده ایـرانـی کـه از افـتراق و نـفاق زمـان سـخت خسـته اسـت 
و نفرت دارد در این باره چه نیکو سروده است: 

هرسو مرز، هرسو نام؛ 
رشته کن از بی شکلی؛ 

گذران از مروارید زمان و مکان 
باشد که بهم پیوندد همه چیز 

باشد که نماند مرز که نماند نام 
پـس ای دانـشجویـان و روشـنفکران بـنام ایـماقـها! بـا سـنجاق کـردن خـود بـدیـگران خـود را مسخـره 
نکنید خدا ناخواسته نشود روزی برسد که بگفته مردم هم از زاغ بینصیب شوید و هم از رزاق. 


