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 07/01/2020         م. اسحاق نگارگر
 

 !آزمون را یک زمانی خاک باش
 

جنِگ افغانستان وارد سی وهشتمین ساِل خود شد.سی وهشت سال جنگ همه تأسیسات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

تحمل سی  تواناییوفرهنگیی پیشرفته ترین جوامع را نیز ویران می کند. یک کشوِر عقبمانده ماننِد افغانستان هرگز 

وهشت سال جنگ را ندارد. درطول این سی وهشت سال ما چه اندازه نیروی انسانی را تلف کرده ایم،چه اندازه تخم 

خشونت ونفرت درجامعۀ خود کاشته ایم وباالخره چه چیز ازاین جنگ به دست آورده ایم؟ زنبور این پُرسش ها ذهن 

سی وهشت سال ما به اختیاِر خود جنگیده ایم؟ اگر پاسُخ به این پُرسش مثبت هر افغان را نیش می زند.آیا در طول این 

است ما ازاین جنگ چه میخواستیم وچه میخواهیم وچه چیز ازآن به دست آورده ایم یا بعد ازاین ممکن است به دست 

گرسنه می مانیم! زراعِت  بیاوریم؟ ما دیگر عمالً زراعِت خودکفا نداریم واگر دیگران برای ما مواد خوراکی ندهند ما

ما به یک کشت وکارمرگبار یعنی کشت کوکنار وتولید مواِد مخدر بدل گردیده است که این اَژدهای منفور نه تنها 

جواناِن مارا که جوانان دیگر کشور هارا نیز فرو می بلعد. اگر ما این جنگ را به اختیار وانتخاب خود جنگیده ایم 

یک مأموِر سابِق سی.آی.اِی بی رحمانه پیشبینی می کند که جنِگ افغانستان پنجاه ساِل دیگر ویا می جنگیم به چه دلیل 

نیز دوام خواهد کرد زیراکه این جنگ برسِر داعش وطالب نیست بلکه بر سِر این است که امریکا می خواهد یک 

هند  چیِن آسیای میانه، ایران ونیم قارۀ منطقۀ استراتژیک را درتسلِط خود داشته باشد وازاین منطقه بتواند به آسانی بر

دسِت تسلط دراز کند؛که اگر احیاناً آتش یک جنِگ سوم جهانی در گرفت پایگاه های استراتیژیک افغانستان به دردش 

بخورد. آن مأمور این حقیقِت نه چندان پوشیده رابرای ما آفتابی می کند که ما به وسیلۀ دیگران جنگانده می شویم تا 

ن به مقصود برسند. ما پیادگان شطرنجِ سیاسیی دیگران استیم که دراین عرصه هرگز فرزین نمی شویم بلکه دیگرا

پیاده می جنگیم وپیاده می میریم تا باالخره یک رقیب بر رقیِب دیگرصدای کشت ومات را سر بدهد. ما چه بخواهیم 

اعِر جوان پشتو برای ارباب بسیار به دقت سروده وچه نخواهیم همان لعبتکانیم که لعبت بازش دیگران استند. آن ش

 :است که

 ره ديـې تا سـورې ټاپـسپینې او ت

 څوک خلیلزاد څوک اسامه جوړوې
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 4از 2

آیا وقت آن نرسیده است که این سی وهشت سال جنگ بر روی ما پیادگاِن این عرصۀ شطرنج آِب یخ بزند  

 :کهومارا ازاین خواِب غفلت بیدار کند واز موالنا بشنویم 

 

 شو سنگ بودی دلخراـسال ها ت

 ون را یک زمانی خاک باشـآزم

 در بهاران سبزه کی روید زسنگ

 خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ 

 )؟(

من شعر ُگل الفت را به عنوان یک ارمغان برای یکایِک شما به هرقوم وبه هرزبان وبه هرمذهب وباالخره 

که به خاطر آیندۀ فرزندان معصوم تان به این جنِگ لعنتی  به هردین که استید تقدیم واز شما تقاضا می کنم

بس بگویید که این جامعه دیگر حوصلۀ جنگیدن برای دیگران را ندارد.اگر شما اراده کنید که نجنگید دیگران 

 .توان جنگاندن تان را ندارند.تا خمیِر شما نرم است دیگران این خمیر نرم را انگشت میزنند

  برمنگهـــم نگارگــر 2016االبصار. اول جنوری فاعتبروا یا اولی 
 
 

 م امشب هوای گــــــریه دارددلــــ 

 کشور بکارد که تُخــــــِم عشق در

 ه براین باغِ ویران ـچه پیش آمـد ک

 ر چیزی نبــاردـه ُجــــز آتش دگـب

 ******** **** 
 

 که دیگر  اـه د دلـو گــــویی سنگ شُ ـت

 سرـد یکـیـت دران ُخشکـفـُگــــِل ال

 ـوایان نــاِن بیغــــف دــــابــــنمی ی

 رـا کـور یـوش کـگ چشم و ر ازـیـبه غ

 

 ******** **** 



  
 

 

 4از 3

 رفان عـ رواریدـدر آن کشور که م

 "ای "انســانهـ دل و داشت درـتالل

 ـا اِلهـــ ادِ ــریـد که فمسجــ زانو

 دادانـد بامـبه سوی عـرش می شُ 

 ******** **** 
 و کــداِر نیپنــــ ادۀـه هــــر سو بـب

 ــِل اونُـــــــم ساِز الفت بلبـــــــرَ ـتَ 

 ـا بــزی ـابی وشبانگا هــــاِن مهتــ

 وـد یاهـخوان همیشه ُمـــــرغِ حق می

 ******** **** 
 گ نــه شوِر سرآهدروِن خانقــــــ

 به صد رنگ را شراِب شعِر"بیدل"

 ق ـِر خـلر ساغـدـد اننـــافگ همی    

  می زد بردِل سنگ که آِب عشـق

 ******** **** 

 ان شیطان درین ویرانه امروز ُچن

 وز ــنمـــــوده مردمش را کینـه آم

 ر دِر آن حنظـــِل شـــ ام وـکه درب

 انســــوزـاِه خانمـیـَود تنهـــــا گــبُ 

 ******** **** 
 اره مـردم ـون بیچـدراین دریـــــای خ

 پای خویش را ُگم نمـوده دست و

 د ـه نایـخِ گریـاِد تلـز فریه ُجــــب    

 رغان تـــََرنُمـرده مُ ُمـــ و گوییـت

 ******** **** 
 



  
 

 

 4از 4

 ر ُکن سوی کشور دل سف بِرو ای

 چــو باراِن بهـاری گریه ُکن سر

 ــلۀ درد عـــــشُ  ــن وـــآِه آتشی ز    

 و آذرـادش تـبــــزن در وحشت آب

 ******** **** 
 ر را ارمغــان ب راِب دوستیشـــ

 وان برـج ر وـیـانۀ پخ صفـا در

 به سنگش  زن چون آبشاران سرب

 رنها فغان بـدگـر ت زِ ـر چیـبـم

 ******** **** 
 این چه درد است  را خدا رآخ بگو

 سرد است  ا این گونهکه کانون صف

 اک بساالراِن بی نگـمیــــــــاِن ج

 است ود بکوبد هرکه مردُغروِر خ

 ******** **** 

 ریه دارد گـــ وایهـــم آری دلــ

 ارد ـکه تُخـــم عشق در کشور بک

 د که بر بیچاره مردم آم ه پیشچـ

 اردنب ز آتش دگر چیزیه جُ ـب 

 ******** **** 
 

 ایست هم لندن 93شِب سیزدهم دسمبر 
 

خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این نویسندۀ بزرگ را مطالعه هرگاه تذکر: 
 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند! کنند، می توانند با "کلیکی" بر
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