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 گذرگاه فرهنگ عامیانه! در
 

 

 آن سرمایه های مادی و اثر که در ، خائنانه ترین اعمالی به راه افتاد۵7هفت ثورکودتای منحوس  «چپه گرمک» با

 معنوی وطن به باد فنا رفت. 

 در ترس ، ایجاد ُرعب ونام مخالفین رژیم نخبگان، زیر زندانی ساختن دانشمندان، استادان و جمعی وه قتل های دست

 غرب شرق و ممالک همجوار جمله بیشترین در جهان از سراسر مهاجرت های اجباری خانواده ها در سبب مردم بین

 . دگردی ،«ایران پاکستان و»

امارت قرون وسطایی به ادامه آن  نا رسای تنظیمی و ی خام ودولت خیل استقرار پرچم و خلق و ام منفورنظ سقوط با

 .ه شدودپیش افز مهاجرت ها بیش از ویرانی ها و مشکالت و بر طالبان

قصه می کرد که کابل اندوه  و ثرأبا ت ،کابل سفر از بازگشت دوستان در ، یکی از"کرزیحامد "مامداری زهنگام 

 زادگاه محبوبم کابل داشتم که ضمنمن خود سفری به  د،سال بع دو اتفاقا   ، می دهد «پاکستان بوی»چهره بدل کرده و 

پاکستان  زا که بوناکتر پاکستان بوی، بلکه ایران بوی هم می دهد تنهاکابل نه دیدم که ، تحوالت منفی چشمگیر دیگر

  است.

محبت های  و «نون» ما بود، که زیب دسترخوانخاصه کابلی گرم نان  و «زبون»دری  ،ام مادری ۀچزبان سُ 

ش وصف در کابل زیبایی که صائب اصفهانی وگردیده است  «وربونت برمغ» فدای ،مامحلی  ۀبرادران صانه وخال

 گردیده است. شگاندنشاب «ُعسرتسرای»اکنون  ،هرا سرود «عشرتسرای کابل» مشهور شعر

 : شد لمنظومه ذیانگیزه سرودن این تحوالت منفی 

 

 کابلم ریخته چون برگ خزان مان کابلمـن نیست هــکابل م

 کابلم رانـس رهـیـم خـست از نظر می رسد خیره وتاری به

 کابلم کمان سخت خمیده چو جگرش خورده است ستم بر تیر

 کابلم انــبنگ زــه آهـتـباخ کالمش مپرس طرز سخن و از
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 کابلم ه جهانـم بــعالۀ شهر خورشید بود یاد زمانی که چو

 عیان کابلمچهره  می کند از دل، کوه غمگرچه نهان کرده ب

 ران کابلمـگ ارـرده بسی بـب شده مـخبارگران  ازقامتش 

 کابلمو بیان  د این شرح ـدهمی مـسکوتش به لب، اما زغ ُمهر

 ان کابلمــدرد نه رـدارد اگ کنمش آشکار گریه کنان می

 نان کابلم ۀقمحسرت یک ل خوردی میـآب رخش رفته، ول

 توان کابلم کف تاب و داده ز توان  خسته دل و نا پیرشد و

 «اسیر» من بود یاد زمانی که چو

 وان کابلمــــــج ا وـبـازه و زیــت

 

 ی«ُکرتها» یا ،«قُرتا» به ده سالگی در چشم به دنیا گشوده وکابل،  «درخت شنگ»گذر «شانه سازی» کوچه درمن 

حات اصطالبا  ،شهری برخورد واخالق  وبا جمعیت نیم ملیونی ن ایام آ درکابل   زندگانی نموده ام. چنداول نقل مکان و

 حوادثسفانه أمت .جلب می کردبه خود  بی اختیار بیننده را جوشی هایی داشت که هر گرم ،مختص به خودعامیانه 

ین مهاجرت ا ما ازطماع  همسایگان مغرض و آن شد تا زمینه سازمهاجرت های اجباری  خونین چهل سال اخیر و

 ند.دمه بزنرا ص ، حتی مذهبی ماارزش های فرهنگی نمودهزاری ها استفاده های اب

رهنگ گان میدان فبازندجلو این سیل ویرانکن را نگیریم، زود باشد که  ه ودتوجه این دستبرد های خائنانه نشما م اگر

 بیگانگان باشیم.  برابر در سیاست و

 خالصانه به خرج مساعی صادقانه وفرهنگی ما  راه حفظ افتخارات تاریخی و خوش بختانه کسانی هم هستند که در

ژ یمول در «انتشارات بامیان»مالک انجمن فرهنگ افغانستان  «گذرگاه» «عزیز» اخیرا جناب عارف ،می دهند

بخشیده  افتخار آن مرا نیزگفتاری عوام را تدوین و با یک نسخه  لغات عامیانه و «فرهنگ گذرگاه» فرانسه با انتشار

   .این نوشته گنجانده ام آغاز در ن انتخاب وآ که یک لغت از اند

   .می کنم ت های مزید شان را آرزوموفقیفرهنگی وطن پرستانه، ین خدمت ا تمجید از ان وامتن اظهار با

 

 ستا زندگی درین غربت، وه رنج آهنگ

 ستا باغ شعله افروزست، خانه چون قفس تنگ

 گل به دیده نیش خار، برگ درنظربی بار

 ستا زرعیاربی رنگبی مقدار، سیم، سنگ 
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 خون افشان و گل لرزان، دیده کور برگ دل چو

 ستا سنگ شیشه ونظم زندگی پاشان، جنگ 

 اورنگگه  ، گه زوال واین جهان رنگارنگ

 ستا رنگ کارگاه ارژنگـزارها نیـبا ه

 درد وغم بردن بار کردن، هرطرف نظر

 ستا لنگ پای آرزوگنگ ست،  گو حرف گفت و

 یاد رده مردمی ازـبی بنیاد، ب روزگار 

 ستا جنگ در هرکه هستست، ینهرچه هست درک

 ردیـــرد، ملتی که با مـیـهیچگه نمی م

 ستافرهنگ  است، پاسدار پایبند ناموس

 جوییما روزخوش چه می از «اسیر» بی سبب

 فرسنگ است یکهزار تا به خوش بختی، ازتو

 
 ، فرانکفورت المانم18 جنوری «اسیر» م.نسم

 
 
 
 
 
 


