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 افغانستان گلستان اقوام

 دهمچهارقسمت 

 د ـشـپې ماشـوم شمه زه
 د ښاغلی پیر محمد کاروان اثر

 2007کابل، نومبر 

  

 

 

 کله چې لمر په کلي سر ووهي

 او شپه د وړانګو په خنجر ووهي

 په تودو شوندو پیزوانونه ښکل کړي

 سونه پرګودر ووهيالزرین 

 سونوال چې ماشومان په قلمي ګوتو په سپینو کاغذي

 تورې تختې راواخلي

 په ببلي ژبو الف ووایي ،بې ووایي،تې راوخلي

 ماته رایادې شي ماشومې شېبې

 کلی،ګودر او د ګودر له غاړې

 اخوا په برم والړ یو شین چنار یو ښکلی چنار

 د چنار الندې یو وړوکی جومات

 چې محراب و اوبو وړی او ممبر یې نه و

 ېږده چې ور یې نه وکولپ او زنځیر خو یې پر ځای پر

 فرش یې د خوړ پستوکې شګې وې ټغر یې نه و

 چې هر سحر به لمر له پورې غره راوشړل
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 دوړانګو غشي

 د چنار الندې په اوبو کې به خورې شوې

 د طاووس بڼکې

 مونږ به هم راغلو لکه سیل راشې د شنو توتیانو

 د چنار ډډې ته پر توره تخته سپین لیکونه

 د قند او د نبات لګېدلپر مونږ خواږه لکه 

 زړه راته وایي پاڅه بیا ماشوم شه

 ما په کتار د ماشومانو کې پریږدي کله څوک

 غواړم ماشوم شم او پر توره تخته

 نوم مې د هغه جانان ولیکمه

 چې اول ټکی یې اخیستی دی د خدای له نامه

 غواړم ماشوم شمه او ټولي تختې

 د خپل جانان په نامه ډکې کړمه

 خپل عمر شرمیږم خو زه له

 ماشومانو ته ورتللی نه شم

 په جګو سترګو ماشومانو ته کتلی نه شم

 ځکه زما همزولي

 د ماشومانو کوټڼۍ ړنګوي

 قلم تختې او مشواڼۍ ماتوي

 او په لوی الس ترینه ماشومه دنیاګۍ ړنګوي

 په سپینه ورځ له ماشومانو نه په څنګ تېرېږم

 ه پوښه ده شپهخو شپه!.....قربان یې شمه څومره پرد

 ماشومان ټول په خوب ویده وي او زه

 له ماشومانو نه په غال
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 او پټ په پټه په ماشوم بدل شم

 او زه ماشوم شمه د اوښکو په ماشومو ګوتو

 د سپینو ستورو تباشیر را واخلم

 د شپې پر توره تخته

 نوم د جانان ولیکم

 افغانستان ولیکم

 

 

 

 مرتب : ولی احمد نوری

 اشعار پیر محمد کاروان منبع : دیوان

 

  

 

 ژپواك اه
 

 داكتر عزیز هللا سیدالياز 

 م 2004اكتوبر  18ـ  1383میزان  17ژنیو سویس 

 

هستند عده ایکه نمي خواهند وحدت و یكپارچگي بین مردمان در كشور عزیز ما تحكیم گردد. اینها در جراید داخل و 

بازي میگیرند تا آتش نفاق را در بین جامعه دامن بزنند. خارج كشور به شمول وسایل ارتباط جمعي، كلمات را به 

امروز ما از همه بیشتر به تأمین وحدت ملي و آوردن صلح و دیموكراسي ضرورت داریم نه اینكه در فكر آن باشیم 

بنام  وكه افغان را افغانستاني و افغانستان را خراسان بنامیم. بِر اعظم امریكا تقریباً در حدود پنجصدسال قبل كشف 

كاشف آن امریكا نامیده شد. آیا این نامگزاري براي امریكایي هاي ساكن در آن قاره پرابلم خلق « امریكو سپوچي»

كرد كه نام افغانستان براي این مملكت كوچك و عقب مانده نگهداشته شده بنابر جبِر زمان و موقعیت جیوپولیتیك آن 

  لطمه اي وارد كند؟
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سال گذشته بنابر وارد شدن ایدیولوژي هاي  25اكن در كشور، جنگ و نفاق در معضلۀ بزرگ براي مردم س

 .صادر شده از جانب اتحاد شووري سابق و دولتهاي غربی در رأس آن امریكا بود و حال نیز میباشد

امید از علماي دیني در مورد فرق بین  643در شروع ستون دوم صفحۀ سوم شمارۀ « علي یاور»محترم 

و بعد تفكیك گناه صغیره و كبیره پیرامون متن نشر شدۀ محترم انجنیر خلیل هللا معروفي طالب جرم و گناه 

معلومات شدند. ایكاش آقاي یاور در مورد رهبري و كاركرد رهبران جهادي از جمله رهبران جنگ هاي 

هم  نگي و بعدبین التنظیمي خصوصاً جنگ هاي عبدالرسول سیاف  با برادران هزارۀ ما در افشار و كوتۀ س

جنگهاي جمعیت اسالمي برهان الدین رباني وحزب اسالمی شاخۀ گلبدین حكمتیار، شوراي همآهنگي با 

جمعیت و شوراي نظار و سایر جنگها، جویاي معلومات میشدند و مي پرسیدند كه آیا روئساي تنظیم هاي 

ولتمداري به ممثل دولت اسالمي جهادي گناه صغیره را سبب شدند و یا كبیره را، خصوصاً بعد از آنكه د

پروفیسور صاحب مجددي سپرده شد. آیا علماي دیني به كدام یك از قاتلین ملت مظلوم افغانستان در مورد 

قتل و قتال و چور و چپاول و بي ناموسي كه در حق مردم صورت گرفته بود فتوا دادند كه حال پیرامون 

یني بگویند كه استاد سیاف و پروفیسور مجددي به كدام حق به خواهش ایشان عمل نمایند، و باز این علماي د

خواهر و بردار مسلمان خود محلد خطاب كردند؟ آیا با همچو خطاب نمودن چه گناهي را منحیث رهبران 

   تنظیم ها مرتكب شدند و عكس العمل علماي دیني چه بود؟ و چه خواهد بود.؟

ل را كنار گذاشته روي فروعات بپیچیم و بر آن مكث نماییم. جاي تأسف است كه ما در همچو نقاط زمني، اص

به نظر من هر زماني كه ملت مظلوم و بخون نشستۀ افغان به دموكراسي و آزادي واقعي دست یافت، بعد 

میتوان كلمۀ جرم و گناه را بدان شكلي كه آقاي یاور در مورد خواسته اند تا بتوانند بالوسیلۀ آقاي نوري و یا 

یر صاحب معروفي محاكمه نمایند، مطرح سازند در غیر آن، این عمل آقاي یاور بدان مي ماند كه هم انجن

توجۀ داكتر معالج را قصداً و عمداً از تداوي اصلي و اساسي جامعۀ مریض و ناتوان و معروض به مرگ 

سالم اجتماعي  ف دیدرا به تكالیف جزئي كه فعالً قابل تشویش نیست كشانید. این كاریست نابخشودني و برخال

 .و سیاسي و مذهبي و دیني

ما نباید با روكش نمودن لسان سره و ناسرۀ دري یا پشتو، با شمشیر قلم بریكدیگر بتازیم و آب به آسیاب 

دشمنان وطن و مردم خود بریزیم، آرزومندم آنعده از روشنفكران آگاه و چیز فهم كه در قلب هاي شان حب 

موجودیت شان در غرب زمین اگر نمیتوانند به مردم خود خیر برسانند، اخالقاً  وطن و مردم زنده است، با

نباید شر اندازي نمایند. ایشان باید اطمینان داشته باشند كه مردم كشور آخراالمر دشمنان قسم خوردۀ مردم و 

 .كشور را شناسایي خواهند كرد
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كاني دارد  هرسخن جايي و هر نكته م
 نوشتۀ علي یاور

 سانفرانسسكو ـ كالیفورنیا

 

 «پاسخ به جناب داكتر سیدالي»

مضموني به نشر رسانده اند،  652جناب داكتر عزیز هللا سیدالي زیر عنوان پژواك ها در جریدۀ وزین امید، شمارۀ 

 :با این آغاز

هستند عدۀ كه نمي خواهند وحدت و یكپارچگي بین مردمان در كشور عزیز ما تحكیم گردد. اینها در جراید داخل و »

خارج كشور به شمول وسایل ارتباط جمعي، كلمات را به بازي میگیرند تا آتش نفاق را در بین جامعه دامن بزنند. 

دیموكراسي ضرورت داریم نه اینكه در فكر آن باشیم  امروز ما از همه بیشتر به تأمین وحدت ملي و آوردن صلح و

كه افغان را افغانستاني و افغانستان را خراسان بنامیم ... محترم آقاي علي یاور در شروع ستون دوم صفحۀ سه شماره 

شر تامید از علماي دیني در مورد فرق بین جرم و گناه و بعد تفكیك گناه صغیره و گناه كبیره، پیرامون متن من 643

شدۀ محترم انجنیر خلیل هللا معروفي طالب معلومات شدند. اي كاش آقاي یاور در مورد رهبري و كاركرد رهبران 

جهادي از جمله جنگهاي بین التنظیمي، خصوصاً جنگهاي استاد سیاف با برادران هزارۀ ما در افشار و كوتۀ سنگي 

کمتیار، شوراي همآهنگي با جمعیت و شوراي نظار و و بعد هم جنگهاي جمعیت اسالمي با حزب اسالمی گلبدین ح

سایر جنگها جویای معلومات میشدند و میپرسیدند كه آیا رؤساي تنظیم هاي جهادي گناه صغیره را سبب شدند یا كبیره 

 .ختم بخش اول گفتار جناب داكتر سیدالي« را.

ید مضموني انتشار داده بود كه چنین عنوان جریدۀ ام 632جریان ازین قرار است كه آقاي ولي احمد نوري در شمارۀ 

داشت: "استعمال نام افغانستانی جرم است". جناب عبدهللا رها ضمن رد نظرات جناب نوري، استفسار كرده بود كه 

آیا این جرم، جنایت است یا جنحه و یاقباحت؟ آقاي ولي احمد نوري به این سوال پاسخي نداد و درعوض انجنیر خلیل 

مقالۀ دور و درازي كه در امید و سپس عین مضمون را در "درِد دل افغان" انتشار داد و در جایي از  هللا معروفي

مقالۀ خود نوشته است: "وقتي جناب ولي احمد نوري نوشتۀ خودرا زیر عنوان "استعمال نام افغانستانی جرم است" 

ور كه جناب عبدهللا رها پنداشته اند و مراتب تقدیم میكند، مقصد شان از "جرم" به احمال قوي "گناه" است و نه آنط

 "سه گانۀ قانون جزایي ، جنایت، جنحه و قباحت را از آن برون آورده اند

شگفت آور اینكه آقاي رها از آقاي نوري سوال میكند كه آیا آنچه را شما جرم خوانده اید نوعیت جرمي آن چیست؟ 

ي ولي احمد نوري به این سوال پاسخ بدهد آقاي معروفي به حیث جنایت است، جنحه است، یا قباحت؟ عوض اینكه آقا

مفسر سخنان وي به میدان مي آید و آنرا "جرم" ني بلكه به احتمال قوي "گناه" میخواند و سپس این نگارنده از آقاي 
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وال ن سمعروفي سوال میكند كه این چگونه گناه است؟ گناه كبیره و یا صغیره؟ عوض اینكه آقاي معروفي خود بدی

پاسخ بگوید، آقاي عزیزهللا سیدالي موضوع را دنبال میكند و بدان پاسخ میدهد و آنهم چه پاسخي! كه انسان را به 

حیرت فرو مي برد و ناخود آگاه این دو ضرب المثل را بخاطر مي آورد : "قاري منم و برادرم میخواند" و "ده در 

 ! "كجا و درخت ها در كجا

لبي كه بنشر میرسد دقیق باشد. هر آنچه را شریعت گناه خوانده باشد، گناه است و اگر كاري را نویسنده باید در مطا

كه شریعت گناه نداند، اطالق كلمۀ "گناه" بر آن گناه است. آیا اگر كسي بجاي "افغان"، "افغانستاني" بگوید مرتكب 

ان شرعاً پاسخ داده شود. كه تا كنون پاسخ گناهي شده است؟ چه گناهي؟ صغیره و یا كبیره؟ این سوال است باید بد

داده نشده است، آیا گفتن "افغانستاني" به جاي "افغان" جرم است؟ چه جرمي؟ از نگاه حقوق باید بدان پاسخ داده شود 

  .ولي پاسخ داده نشده است

یدا رباني چه ارتباطي پ این مسئله به جنگهاي تنظیمي میان سیاف و برادران هزارۀ ما و میان آقاي گلبدین و رباني و

میكند؟ خوب فكر كنید، آقاي ولي احمد نوري یك موضوع را كه نه به گلبدین ارتباط دارد و نه به برهان الدین و سیاف 

و غیره، عنوان كرده است و آقاي معروفي سخنش را تفسیر كرده، كه من بدان قناعت ندارم. آیا معني كلمات ایشان 

م یا به زعم شما، از علماء؟ كه آیا گلبدین و رباني گناه صغیره مرتكب شده اند یا كبیره؟ را از خود ایشان مي پرسید

 .عجب حرفي است! مگر نشنیده اید؟ هرسخن جایي و هر نكته مكاني دارد

و از آن عجبتر: جناب داكتر سیدالي مي نویسد: "جاي بس تأسف است كه ما در همچو مقطع زمانی، اصل را كنار 

فروعات بپیچیم و بر آن مكث نماییم. به نظر من هر زماني كه ملت مظلوم و بخون نشستۀ افغان به گذاشته روي 

دموكراسي و آزادي واقعي دست یافت، بعد میتوان كلمۀ جرم و گناه را بدان شكلي كه آقاي یاور در مورد خواسته اند 

 ".محاكمه نمایند، مطرح سازندتا بتوانند بالوسیلۀ آن آقاي نوري و یا هم انجنیر صاحب معروفي را 

بگیرش که نگیریت )نگیردت(! من فقط در مورد "گناه" استفساز كردم كه آیا این امر گناه است و یا نه؟ و چه نوع 

گناه؟ یك امر شرعي را به علماء محول كردم كه علماء بدان پاسخ ندادند، و شاید بدین سوال خندۀ قهقه هم كرده باشند 

باشد؟ ! آیا این سوال مورد تأسف است كه جناب داكتر سیدالي بدان تأسف خورده است؟ گفتم: بگیر كه این چه گناه می

 !!!كه نگیرد

آیا مراد ازین معلومات به قول جناب داكتر سیدالي آن بوده که این نگارندۀ ناتوان بتواند كساني چون آقاي نوري و 

 آقاي معروفي را به محاكمه بكشاند؟

! خوب فكر كنید، گفتن كلمۀ "افغانستاني" را آقاي نوري "جرم" میخواند و آقاي معروفي "گناه". جناب داكتر سیدالي

پس هر كه آنرا به زبان یا به قلم بیاورد، مرتكب جرم و گناه میشود. البته مجرم و گناهكار را باید محكمه كرد آن دو 

تم كه آنها را محاكمه كنم؟ آیا شما در طول و بزرگوار خود در محضر قضاء نا نشسته حكم صادر كرده اند. من كیس

 !عرض تاریخ پرافتخار كشور ما به مثالي برخورده اید كه كسي قاضي و قوماندان را محاكمه كرده باشد؟



  
 

 

 9از 8

جناب داكتر سیدالي مي نویسد: "در غیر آن، این عمل آقاي یاور بدان مي ماند كه توجۀ داكتر معالج را قصداً و عمداً 

ي و اساسي جامعۀ مریض و ناتوان و معروض به مرگ را به تكالیف جزئي كه فعالً قابل تشویش نیست از تداوي اصل

 ".كشانید. این كاریست نابخشودني و برخالف دید سالم اجتماعي و سیاسي و مذهبي و دیني

لم ف دید ساسوال نگارنده جنبۀ شرعي دارد، گناه صغیره و كبیرۀ شرعي است، چگونه این سوال به زعم شما برخال

  اجتماعي و سیاسي و مذهبي و دیني تعبیر گردیده است؟ كدام بخش آن برخالف مذهب و دین است؟

 .صحت و سالمتي شمارا از خداوند میخواهم

 

 

  

 

 افغان و افغانستان
 رد شعر استاد عبدالرحمن ژپواك

 د روس سره جنگیږیوطندار دهر افغان یم چه 

 ه زهـنـدار نـه یـمــو وطــانـد پــردی د غـالم

 ه زهـنـور د ځان او د جهانه خبـر دار نه یـم

 ه یمه زهم هښیار نوه یم چه مجنون یره پدوم

 

 

 ړم د وصال له کجاوی نهــر کـد وطن لیلی ب

 نه یمه زه کله چه بیدار مرگ وینم هر خوب د

 می زوی د تورغر می والړ ده دسپین غر، پالر مور

 او پالر نه یمه زه افغانستان، د مور زه یم زوی د

 دڅیښتن فضلونه دیردی خو دا لوی فضل دخدای دی

 چه د خـلګـو خدمتګـار یم او بـادار نـه یمه زه



  
 

 

 9از 9

 یږیجنگ م چه د روس سرهر افغان یوطندار ده

 ه زهـنـدار نـه یـمــو وطــانـد پــردی د غـالم 

 رو له څوکود غی د "راکی" تلرش ته زه خنشم ع 

 ه یـمه زهیشتـلی په پـیـچـو مو د اسمـار نکه و

 

 

 که کشمیر او په "مری"  کښی ځان ته جوړی بنگلی کړم

 ه زهـــمــار نـه یــنګـرهـل زوی د نــسـپـیـڅـلـی ات

 ګناه طاقت د نشته اوس چه زوړ یی ته "پژواکه" د

 الپی مکـوه چـتـی چه ګـنـهـکـار نـه یمـه زه

 

 

 

 

 در واشینگتن سروده شده 1958این شعر در اکتوبر سال 
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