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 27/12/2015                                م. اسحاق نگارگر 
 

 آزمون را یک زمانی خاک باش!
 

 واقتصادی، سیاسی، اجتماعی  سی وهشت سال جنگ همه تأسیسات. هشتمین ساِل خود شد جنگِ افغانستان وارد سی و

افغانستان هرگز  مانده مانندِ  فرهنگیی پیشرفته ترین جوامع را نیز ویران می کند. یک کشوِر عقب

هشت سال ما چه اندازه و طول این سی در  هشت سال جنگ را ندارد. و توانایی تحمل سی 

و  جامعۀ خود کاشته ایم در نفرت و چه اندازه تخم خشونت ، نیروی انسانی را تلف کرده ایم

زنبور این ُپرسش ها ذهن هر افغان را نیش  این جنگ به دست آورده ایم؟  باالخره چه چیز از

 هشت سال ما به اختیاِر خود جنگیده ایم؟ و آیا در طول این سی  . می زند

 

ازآن به دست آورده ایم یا بعد  چه چیزو چه میخواهیم و اگر پاُسخ به این ُپرسش مثبت است ما ازاین جنگ چه میخواستیم 

اگر دیگران برای ما مواد خوراکی ندهند ما و ازاین ممکن است به دست بیاوریم؟ ما دیگر عمالً زراعِت خودکفا نداریم 

 گرسنه می مانیم! 

ر نه وتولید مواِد مخدر بدل گردیده است که این اَژدهای منفو مرگبار یعنی کشت کوکنار  کارو زراعِت ما به یک کشت 

م انتخاب خود جنگیده ایو را نیز فرو می بلعد. اگر ما این جنگ را به اختیار  را که جوانان دیگر کشور ها تنها جواناِن ما

بی رحمانه پیشبینی می کند که جنِگ افغانستان پنجاه ساِل دیگر  .ِای. آی. یا می جنگیم به چه دلیل یک مأموِر سابِق سیو 

ست که امریکا می خواهد یک طالب نیست بلکه بر سِر این او سِر داعش  که این جنگ بر نیز دوام خواهد کرد زیرا

یم قارۀ نو آسیای میانه، ایران  ،این منطقه بتواند به آسانی بر چینِ  ازو تسلِط خود داشته باشد در ژیک را یستراتمنطقۀ 

دش ستراتیژیک افغانستان به دررفت پایگاه های سوم جهانی در گ که اگر احیاناً آتش یک جنگِ  هند دسِت تسلط دراز کند؛

 بخورد. 

ه ب یگران جنگانده می شویم تا دیگرانبرای ما آفتابی می کند که ما به وسیلۀ د آن مأمور این حقیقِت نه چندان پوشیده را

 مقصود برسند. 

یاده می میریم پو یاده می جنگیم این عرصه هرگز فرزین نمی شویم بلکه پدر ما پیادگان شطرنِج سیاسیی دیگران استیم که 

 مات را سر بدهد. و صدای کشت  تا باالخره یک رقیب بر رقیِب دیگر
 

چه نخواهیم همان لعبتکانیم که لعبت بازش دیگران استند. آن شاعِر جوان پشتو برای ارباب بسیار به و ما چه بخواهیم 

 دقت سروده است که:

 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Negargar_I/isaq_n_azmoon_ra_yak_zamane_khak_bash.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Negargar_I/isaq_n_azmoon_ra_yak_zamane_khak_bash.pdf
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 سپینې او تورې ټاپې تا سره دي

 خلیلزاد څوک اسامه جوړوې څوک
 

ین ا مارا ازو هشت سال جنگ بر روی ما پیادگاِن این عرصۀ شطرنج آِب یخ بزند و آیا وقت آن نرسیده است که این سی 

 از موالنا بشنویم که:و خواِب غفلت بیدار کند 
 

 آزمون را یک زمانی خاک باش سال ها تو سنگ بودی دلخراش

 )؟( رنگ رنگ خاک شو تا گل بروید در بهاران سبزه کی روید زسنگ
 

باالخره به و مذهب  به هرو زبان  به هرو قوم  را به عنوان یک ارمغان برای یکایکِ شما به هر «ُگل الفت»من شعر 

ه ک از شما تقاضا می کنم که به خاطر آیندۀ فرزندان معصوم تان به این جنگِ لعنتی بس بگوییدو  دین که استید تقدیم  هر

 . این جامعه دیگر حوصلۀ جنگیدن برای دیگران را ندارد

تا خمیِر شما نرم است دیگران این خمیر نرم را انگشت . اگر شما اراده کنید که نجنگید دیگران توان جنگاندن تان را ندارند

 فاعتبروا یا اولی االبصار.   زنند. می

 ربرمنگهـم نگارگ 2016اول جنوری 
 

 ــُِل الفتگ
 

 که ُتخــــــِم عشق درکشور بکارد ـم امشب هوای گــــــریه دارددلــ

 به ُجــــز آتش دگر چیزی نبــارد چه پیش آمـد که براین باِغ ویران
 

** * ** 

 ُخشکید یکسر اندر ُگــــِل الفت  که دیگر  سنگ ُشد دلهاویی تو گـ

 کور یا کر گوشو چشم  ازبه غیر  بینـــــوایان  ـــابد فغــــانِ نمی یـــ
 

** * ** 

 داشت در دلهــای "انســان" ؤلتالا  رفان ور که مروارید عدر آن کش

 دادانـبه سوی عـرش می ُشد بام ا مسجــــد که فریاِد ِالهـــــــوزان 
 

** * ** 

 َتَرُنـــــــم ساِز الفت بلبــــــــــِل او ـداِر نیکـــــو به هـر سو بادۀ پنــــ

 همیشه ُمـــــرِغ حق میخواند یاهو ــا و زیبـی ـابمهتـــهــــاِن شبانگا
 

** * ** 
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 صد رنگ به را "بیدل" شراِب شعرِ   (1)"گسرآهنـ"وِر ه شدروِن خانق

 دِل سنگ زد بریمکه آِب عشق  ــِر خـلق همی افگنـــد اندر ساغـ

 

** * ** 

 وده مردمش را کینـه آموزنمــ امروز  هدرین ویران ان شیطانُچن

 وزســ اِه خانمانــیــا گَود تنهــــبُ  ــر و دِر آن حنظـِل شـبام در که 
 

** * ** 
 

 پای خویش را ُگم ووده دست نم ردم بیچاره م در این دریای خون

 ـََرُنمرده ُمرغان تـتو گویی مُ   ــد به ُجز فریاِد تلِخ گریه نایـــــ

 

** * ** 

 گریه ُکن سر اریچو باراِن به ُکن سوی کشور  رِبرو ای دل سف

 وحشت آبادش تو آذر زن درب ــلۀ درد و ُشعــــــــن زآِه آتشیـــ
 

** * ** 

 جوان برو ـانۀ پیر در خـا صف ان بـــر شراِب دوستی را ارمغـ

 ـرر چیِز دگــــر تنها فغان بــمب  زن چون آبشاران سر به سنگش ب

 

** * ** 

 ا این گونه سرد استکه کانون صف چه درد است  ر خدارا اینبگو آخ

 که مرد است ود بکوبد هرخ ُغرورِ  ِن جنگساالراِن بیبــــــــاک امیــــ
 

** * ** 

 ق در کشور بکـاردـکه ُتخـم عش م آری هــــوای گـــــریه دارد دلـ

 ُجــز آتش دگر چیزی نباردبه  پیش آمد که بر بیچاره مردم هچ
 

 ایست هم لندن 93شِب سیزدهم دسمبر 

 

 

                                                           
  1 - "سرآهنگ" مراد از زنده یاد استاد محمد حسین سرآهنگ سرتاج موسیقی کالسیک افغانستان است.
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