
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

  زمری کاسی
  

                                    

    و وای بر نعش وطن طمطراق ها وستيزه ها
  

   نو در اندازيمحفلک را سقف بشگافيم و طر    بيا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازيم    
  
  :ندا
با  ايشان بد، د يا همه اینخوب باشًا ن مجموعآی مردم در ي وجود ندارد که همه  در جهان یيهيچ يک جامعه      
 ای واضح  انسانی از شريف ترين تاجانی ترين انسان ها وجود می داشته باشد، يا به عبارهۀمعامات ديگر در هر جلک

 يعنی پاک ومنزه هرگز وجود نداشته * هوموجينيکۀجامع تر در هيچ يک از جوامع گذشته بشری تا کنون هيچگاهی
                                           .ونخواهد داشت

 اند، بنا ی بشریيسسات وغيره وغيره متشکل از افراد جامعه ؤها و  احزاب، دوائر و مگروه چون همه سازمان ها، 
                                                                 .   مييابندنها  حضورآ در  يا کثيف يا شريف و غير شريف،ی  خوب و بديبرين انسانها

پشتون و تاجک و غيره که  هزاره و   ازبک و ترکمن و ۀمختلف تشکيل شده که برعالواقوام  افغانستان  از ۀجامع
 استيالی  تحت مختلف یسال به اينطرف اقوام مختلف از سرزمينهاچار صد  و  زنجيری دارند از يکهزارۀيک سلسل

 شريف وغير شريف را با یانسانهاناگزير ، که شدند و جاگزين گرديدنداعراب نيز به افغانستان امروزی سرازير 
                                                                                      نوشته به  درازا  نکشد ؛نه ايبرای اين ک. ورده استآخود به ارمغان 

ستيز زبان، (:  ه ستيزه هاخرين نفس هايش را بدر ميکند ديگر مجال نميدهد کآ نيستی يی وطن ما که در قهقراکالبد
ور است که آ راستی ديگر  شرم ، وغيره بين مردمش دوام داشته باشد)جالل ، ستيز بر منصب و جاه وستيز قوميت

 لذا  اوالد تمسخر ميکند، جهان برما ميخندد واوالدش شسته می شود و لگدمال است،  هر روزه با خون نعش وطن ما 
 تنظيمی  و بيطرف يا حزبی ، هر حزب، شريف ميهن و ای وطن پرستان چه در درون  و چه در بيرون مرز ميهن

 تان شعله ور یتش عشق وطن در دلهاآشما مردم شريفی که هان ، زن و مرد و پير و جوان، که بوده است يا است
يسير ميهن، طفل  ی ميهن، يتيم وي  باالخره که ديگر دير هم شده ولی به خاطر ميهن، مردم ميهن، به خاطر بيوه است

 و به خاطر ناموس ميهن همه مخالفت ها را هر چه که باشد زير خاک  ميهنبه خاطر شهيد و پير و جوان ميهن و
 معقولی را يک دست ۀ وضع وطن به حال مرگ ما انديش مداوا و بهبود يد و برایآئواحد درای سازيد و به يک کتله 

                            .يد و پيشنهاد گرددآطرح ريزيد که با موازين و اساسات  جوامع جهانی تطابق داشته باشد تا راه حل قطعی به وجود 
 اند، اّما يامغرضانه چيزی را پيشکش نموده هريک دلسوزانه و تا حال بسا راههای حل پيشنهاد شده ومسلم آنست 

روز دامن زده ميشود و خال ها را عميق تر ميسازد، پراگنده  تا مشکل اساسی دراين ميان بحران اعتماد است که روز
نبود الترناتيف جاگزين از سوی ديگر يکی از معضله  تحول طلب از يکطرف و ومترقی گی فاجعه بار نيروهای 

ازنگاه من يک جرگه وسيع البنياد يا همايش سراسری افغانها صرف نظر از موضعيگيری  های کنونی است،
 به شرط آنکه اين همايش يا ،محسوب شودموکراسی يبه شکل دحزبی ميتواند الترناتيف خوب  گروهی، تنظيمی و

 مقامی که در طول تاريخ افغانستان تشنج زا و( ، بدون رئيس خواهد شددهمايی که منتج به يک تشکل جاگزين گر
ترتيب شود تا کسی  ولی با رهبری دورانی دعوت و) وطنی بوده وهست مانع عمده در راه تحقق آرمانهای ملی و

کيش  دور از خود خواهی ها و وتانه اسی و دوسموکريپيشوايی نکند و قضايا در فضای د ادعای منصب رهبر و
دعوت اين همايش کار ويژه  کانيزم، طرز پيشبرد ويعينی خود را دريابد، البته م شخصيت راه حل منطقی و

 فرهنگ است، که در صورت واکنش مثبت به اين خواست انسانی، بشردوستانه و اهل سياست و کارشناسان و
                                               .يدمبادرت ورز بدان همت گماشت ووطندوستانه 

، با فضل فروشی ها و انتقادات وهين ها، با غرور و خود نمائی ها، زورگوئی ها و تطمطراق هااين ميهن ما ديگر با 
ه اين وضع و ستيزيدن ها مزارع  تخم پاشيد. ی ها نجات نمی يابدي  و انتقام جوتهمت ها تخريب مردم شريف، ،بی جا
                    .بياری می کندآ نفاق بين مردم را سير ۀشد

                                   !ديگر دشمنان ميهن را که نه تنها در بيرونمرزی ها اند شادمانی نبخشيد
                  !! مردم شريف ميهن است و بسی وحدت ملی و خود گذری ها شتی ملی و آ؛يگانه راه
   .  مردم می گذاردۀيندآ ۀش ننمائيد که تاريخ اسناد مکملی را به  دسترس محکمو فرامو

            
 مؤجز وکوتاه خدمت خواننده گان گران ارج پيشکش ۀسن اختتام اين نبشتاز عالمه اقبال را به ُحۀ اينک سرود  

  : ميدارم
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  نادانی

  ترا نادان اميد غمگساری ها ز افرنگ است؟
  د بهر آن مرغی که در چنگ استدل شاهين نسوز

  پشيمان شو اگر لعلی ز ميراث پدر خواهی
  کجا عيش بيرون آوردن لعلی که در سنگ است

    ی                         يسخن از بود و نا بود جهان با من چه ميگو
 من اين دانم که من هستم ندانم اين چه نيرنگ است  

  درين ميخانه هر مينا ز بيم محتسب لرزد
  مگر يک شيشه يی عاشق که از وی لرزه بر سنگ است

  خودی را پرده ميگوئی؟ بگو؛ من با تو اين گويم
  مزن اين پرده را چاکی که دامان نگه تنگ است

  کهن شاخی که زير سايه يی اوپر بر آوردی
  چو برگش ريخت از وی آشيان برداشتن ننگ است
  غزل آن گو که فطرت، ساز خود را پرده گرداند

  هنگ است آآيد زان غزل خوانی که با فطرت هم چه 
  

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


