
AFGHAN GERMAN ONLINE  

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

 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 ۲۰۱۵/  ۰۸/  ۲۳ حسین آقا ریاض
 

 نکته ای چند پیرامون نامزدی دو بانوی فرهنگی
 «یاستاد ادب در»به ِسمت مقام 

 
پرستان و تاریک اندیشان، ما  امروز در محیط و دیار خود و همچنین در همه اطراف و اکناف دنیا میبینیم که:  شب 

با تمام نیرو در نابودی فرهنگ و فروپاشی نظام صلح و زندگی مسالمت آمیز و صمیمیت و احترام متقابله در 
روابط اجتماعی و انسانی میکوشند و کرامت و حرمت انسانی را خیلی وحشیانه زیر پا میکنند و فرهنگ ظلم و 

رت شان قرار میدهند و دیگران را هم به ویرانگری و جنایت و قتل تعدی و تجاوز را، راه و رسم و آداب معاش
عاطفه دعوت مینمایند و در سر زمین نفرین شده ای ما هم که متأسفانه از سی و شش سال به اینطرف، این فرهنگ 
وحشتبار با شدت در جریان است و طبقه ای که زیادتر تحت این ظلم و وحشت و بیداد رنج می برند و عذاب 

 . کشند طبقه ای ) زن ( یا اناث میباشدمی
 

من وقتی، در این ِبیر و باِر و ازدحام بیداد و وحشت می بینم که به فضل خداوند مادِر وطن در آغوش ُپر ِمهرش  
فرزندان راستین و صدیقی را نیز پرورش داده که با تمام نیروی انسانی شان از فرهنگ بزرگ و باستانی ما 

کنند و به وطن، به انسان، به فرهنگ انسانی، حفظ کرامت و احترام انسانی ارزش قایلند، حراست و نگهبانی می
 . خیلی خوشحال و امید وار میشوم

 

وقتی مشاهده میکنم که این زیبا پرستان و زیبا آفرینان از نیروی دانش و قلم خود برای حفظ، تبلیغ و پخش این 
که مورد حمالت و حرکات وحشیانه از طرف گروهی بی فرهنگ و فرهنگ عشق به انسان، موالنا وار، با وجود ی

فاقد هر گونه عاطفۀ انسانی قرار میگیرند و با وجود تحمل همه توهین ها و رنج ها و بی حرمتی ها، باز هم خیلی 
قاطعانه، مصمم و به شکل متداوم و مستمر به روش فکری خود ثابت قدم و پایدار مانده و از صلح و آزادی و 

امت انسانی و بخصوص از حق طبقۀ )زن(  دفاع می نمایند،  با کمال خوشی و افتخار و امید وارانه، َسَرم را به کر
رسم تعظیم و قدردانی از این انسان های متعهد و نترس و نستوه، در مقابل شان خم کنم و از ایشان برای زحمت 

 .ی خود تشکر کنمکشیهای شان در راه حفظ و پاسداری از فرهنگ عزیز و باستان
اگر چه من ادیب، زبان شناس، شاعر و یا نویسنده نیستم، اما از نوجوانی تا ایندم یکی از عاشقان شعر و ادب و 

دب دری را مطالعه و همیشه نوشته های بزرگان اام کوشا و با پشتکار زبان ادب دری بوده  ،شاگرد بسیار خوب
ی خوبی درین راه پر خم و پیچ را راهنما ی سعی نموده ام جوانان مسافراز آن بهره برده ام و تا حد تواناینموده، 

باشم. وقتی چندی پیش در وبسایت ملیگرای آفغان جرمن آنالین پیشنهاد داکتر صاحب بزرگوار جناب هاشمیان 
به صفت نه  وظیفۀ خود دانستم تامطالعه نمودم، « استاد ادب دری»صاحب را برای دو خانم فرهنگی افغان منحیث 
پیشنهاد باشد بلکه به صفت یک دوستدار ادب و فرهنگ افغان ملت و یک شخص با صالحیتی که تصمیم گیرندۀ این 
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دوست خوب شان، نکاتی چندی را که من از شناخت شخصیتی شان میدانم با دوستان عالقمند درین پروژه شریک 
 سازم. 

 

ن غفوری در محافل فرهنگِی که خود شان بر گذار کرده بودند، من این سعادت را داشتم که دو دفعه با بانو شیما جا
شخصاً ببینم و با ایشان معرفی شوم. اما متآسفانه دیگر فرصتی پیدا نکردم تا با ایشان دراز مدت صحبتی داشته باشم 

ت را پیدا و با این شخصیت فعال فرهنگی و اجتماعی خود شناخت بیشتری پیدا کنم که امید وارم در آینده این سعاد
برعالوه ای مکاتبات زیاد در دنیای  این سعادت نصیبم شد که چندین باربا بانو صالحه جان وهاب واصل  ؛اما .کنم

همدیگر را ام،  داشتهفامیلی و رسمی مجازی و تیلفونها، دیدنهای روبرو و حضوری هم در مجالس و محافل مختلف 
مثبتی داشته است، که من  اتتأثیرطبعاً در شناسایی همدیگر  باشیم که ببینیم و با هم تبادل افکار و صحبتهایی داشته

 . از آن خیلی خوشحالم
که در فیسبوک با ایشان داشتم و به صفحه ای شان راه پیدا کردم  2009من از اولین تماسم با صالحه جان در سال 

بارها به ایشان گفتم بعضی اوقات حتی بخود  خیلی تحت تأثیر قلم توانا و اشعار زیبایشان قرار گرفتم و این احساسم را
در و تحلیل اشعار تصوفی شان نسبت به شعر و قلم زیبای شان به شکل کامنت مختصری  اجازه دادم احساسم را

و مسؤولیت همکاری و شخصیت چندین ُبعِدی دارد.  گرچه صالحه جان به لطف خداوند. صفحه ای شان ابراز کنم
و نوشتن  اتحادیۀ سرتا سری افغانها در هالند،زنان  کمسیون ریاست ،سالنو برای پنج سرپرستی مجله ای وزین با

جرمن مختلف مثل افغان مقاالت ادبی به وبسایتهای و دلچسپ راجع به مسایل حاد اجتماعی روز، مضامین جالب نشر 
. که خیلی از دوستان فرهنگی  گفتمان و و و . .فردا  ساعت ، جام غور، نور، روزنه، آزادی، زندگی نو، 24آنالین، 

 .به آنها آشنایی دارند
که با پاداش و بردن جایزه در مقام اول همراه بوده، دیزاین های دیجیتال با تخنیک جالب و زیبا  نقاشیهای خیلی فنی،

زمینه پس با ی رنگین ن تعداد زیاد تر از هفده اثر ادبی چاپ شده اعم از غزلیات، تک بیتهاو داشتمدرن کمپیوتری 
کالیگراف شهیر کشور جناب استاد تواب وهاب، داستان های کوتاه و  ای از دیزاینها و میناتوری های اسلیمی توسط

مقاالت مشرح ادبی و تدقیقی در ارتباط با مشکالت زبان های ملی ما در تکنالوجی اطالعاتی و همگانی مدرن 
 امروزه.

 

الحه جان قرار گرفته ام و کتابهای اشعار زیبای صالحه جان برای اما؛ من شخصاً خیلی تحت تأثیر اشعار زیبای ص
هایش وداع کنم و  من خاصیت یک گوشه ای خلوت را گرفته، که هر وقت خواسته باشم با جهان و همه جار و جنجال

وباره ان دش لحظه ای در دریای لذایذ معنوی غرق شوم، به آنها رجوع میکنم و با خواندن سروده های ناب و دلنشین
کنم. اشعار صالحه جان هم چندین ُبعِدی است تا خوشی و نشاط را لمس و احساس گیرم  حیاتی میمثبت ی انرج

یعنی وقتی انسان در باغ  ُپر از عطِر ُگل اشعار )غزلیات، نیمایی، قصیده، اشعار مداحی و  حماسی و عاشقانه( 
وندگاران عشق و انسانیت را با مشام جانش استشمام های خدا صالحه جان گشت و گذار میکند، رایحه ای خوشبویی

بیدل و دیگر بزرگان  و مدهوشی های های حافظ، حیرت مآبیبزرگ،  قلندرهای موالنای  ها و بیخودی ، مستیدمیکن
روح و قلب انسان را مینوازد و زیادتر به او نیرو میدهد تا برای حفظ اینهمه زیبایی ها، از هیچنوع که جهان عشق، 

تی نهراسد و برای نگهداشت فرهنگ عزیزش حاضر باشد هر فدا کاری را قبول کند. در اینجا است که انسان زحم
ر و ادب و نیروی الیزال قلم پی ببرد. انسان با مطالعۀ اشعار ایشان احساس احترام و فرهنگی به قدرت و توانایی شع

 اند که زندگی بدون فرهنگ به پشه یی هم پیدا میکند و میدبدستان و اندیشه وران و زیبا اندیشان خود بزرگداشت به قلم
 .نمی ارزد

 

 قلباً پشتیبانی نموده، ه انددانی از فعاالن فرهنگی ما برداشتاز این گام مثبتی که استاد هاشمیان گرامی در راه قدر من
فرهنگی محترمه پوهندوی شیما انوی فعال به هر دو بنیت نیک و تصمیم مدبرانۀ این بزرگمردان را منی ستایم و و 

در راه  وهاب واصل، تبریکات صمیمانه ام را عرض میکنم و پایداری  شان را غفوری و محترمه خانم صالحه
 . مبارزه ای فرهنگی از هللا تعلی آرزو میکنم

 

ر نغز مرا پیشکش مینمایم تا دوستداران شع همه خدمترا وهاب واصل چند نمونه ای از اشعار محترمه صالحه  اینک
دختر « شاداب»به دفاع از حق  اشعاری که. با لطف خود نوازش کرده حق بدهند که بیجا به این اشعار دل نباخته ام

چهارده سالۀ که توسط پنج نفر طالب مورد تجاوز قرار گرفته، نکوهش جهل و تعصب، نسبت ویران ساختن مجسمه 
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شده در بدخشان سروده است، خدمت تان پیشکش میکنم اگر مایل ای بودا توسط طالبان و غم شریکی با گلهای پر پر 
به لذت بردن بیشتر از اشعار زیبای محترمه صالحه جان بودید اطفاً سری به صفحه ای فیسبوک شان بزنید و یا از 

 . طریق مطالعه ای کتب شعری شان مستفید شوید. تشکر
 

 مده آوازم ای مادر
 

 مده آوازم ای مادر
 این ته سرائی یأس و بد بختیمرا بگذار در 

 مرا بیرون مکش مادر
 که تیر چشم مردم پاره میسازد قلب من

 مرا ُپت کن میان خار و خس در گور نابودی
 مرا پنهان کن از مردان

 ز چشمان ُپر از حسرت ، ُپر از وحشت , ُپر از شهوت
 مرا پنهان کن از  چشمی که می پارد لباسم را

 مسلمانان ، از مرداننهانم ساز مادر از 
 مرا یاد است آن دستان سنگین و سیاه شان

 مرا یاد است کز پیراهنم صد پاره ساخته، دور انداختند
 مرا یاد است آن زهر خنده هائی شان

 نفس هائی ُپر از شرارۀ شهوت
 مرا یاد است آن بوئی و تعفن از دهان شان ،

 مرا یاداست آن هر یک صدا هائی ُپر از حسرت
 فحش، دشنام و سزاصدای 

 تا هریکی سبقت کند   در حمله بر جسمم
 غریو وحشت افزائی گلو ها شان که از هر لمس جسم من

 به گوشم صد خراشی داشت
 مرا دردی که جسمم را زهم پاشید ، یادم است

 گره بغض کز وحشت گلو را بسته بود
 وز نا توانی زخم ناسور شد، یادم است

 چو سیل اشک میبارید، یادم است مرا فریاد های گنگ کز چشمم
 مرا یاد است این فریاد کز بند لبان سنگ قلبان

 بیدالن ،این وحشیان، دوشیزه دزدان
 این به نام مرد باالتر زتوهین ، در لبم جا ماند

 مرا دردی که از لمس فالکت بار هر انگشت این انسان ُکشان
 این بی حیا، بی قلب ، بی احساس جالدان

 م پای بر جا ماندبروی هر سلول
 مرا بگزار در تاریکی ئی  مرگم

 مده آوازم ای مادر
 دگر من نیستم آن دختر شاداب

 دگر من یک جسد یک نعش هستم پر زوهم و درد
 به من این زندگی یک مرگ تدریجیست ای مادر

 مخوان دیگر مرا با خود
 مده آوازم ای مادر دگر من زنده یک الشم

 مده اوازم ای مادر
 .ار با جسمممرا بگذ
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 شرم زمان

 بیـارم از کجــا چشمی کـــه بینــد جهــــل تــــام تــــو
 کجـا گردم نهــــان از شــــرم دنیــــا، زین نظام تــــو
 خباثت شد به اوجش، مرگ وجدان را بــه بــــار آورد

 از وقـــاحت شــــد نشــــان انتقــــام تـــــو« بـودا»که 
 شکستن، کـار هـــر خس روی بحــر دیننبـاشـــد بت 

 چو ابـراهیم ادهم بــایــــد، ای غـــــافل، مقــــام تـــــو
 نبـود پــــاداش این ملت، پس از سـی ســــاِل وحشــتزا
 که بینــد مرگ تــــاریخ دیــــار خـــود، عــــوام تـــــو

 اریگریبـــان پــــاره می ســازیم در غربت ز نـــاچــــ
 که پــاشــد از هم این سـرمایـــۀ ملی، بــــه کـــام تـــو
 اگــر ویـــرانـی و دزدی و قتـــل آئیـن تـــان بـــاشـــــد
 بــه گوش هیچ دینــــداری نمـــی شــینــــد پیـــام تــــو
 خــدا عـلـــم و محبت را هــــدایت کـــــرده بهــــر مـــا

 ، کی شود در گیر دام تــو«واِهب»به مکــر و بــازی 
11-03-2015 

 
 در سوگ شهیدان خرمندک بدخشان

 
 ی ایــن درد فــــراوانـخـدا یــا تـــا ک

 چرا آفت، چــرا غارت، بــدیـن سان؟
 ز یکسو ســر بــریـــدن هــــای طالب
 زیکســو ظلـــم پـــاکستــان و ایــــران

 ه مردمنبـود این قتـل عـــام کـافی بــــ
 که بــا زلـزال زدی بــرهم بــــدخشان
 چـرا جــــــای تمــــام بیـــگنــــاهـــان
 نکـردی خــانـــۀ ظــالــم تــو ویــران؟
 به خرمندک دریــن بیست و دو خـانـه
 نبـرد زین فـاجعـــه حتی یکی جــــان
 خدایــــا روح شـان را شــــاد میـــــدار

 گشته قــــربــــان ـوبیــامرز آنی را کـ
 ز دست مــــا نیــــایــــد جز دعــــایی
 بـه روح این مسافـــر هــــای رضوان
 فقـط صبر جمیـــل و عـرض حـرمت
 به بـاقی مـــانـــدگـــان این شهیــــدان

 ئیم و بــه تـــو هم بـاز گــردیمز تـــو
 قبـــول درگــهت اینـــــرا بـگــــردان

۰۴-۰۵-۲۰۱۴ 
 

 که از صفحۀ افغان جرمن آنالین گرفته شده است. و اینهم نمونۀ از شعر خانم غفوری
 برخیز ای زن

ام دیده تو چشم به که را اشکی هرقطره  
است رسیده نگاهم به ای ستاره خونین  
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ام شنــیده ســردت لب از که را آهی هر  
است خلیده ُبرانی چوتیغ من قلب بــــــــر  

*** 
است نهاده پشتت به که را سبزی داغ هر  

تو مــست و مغرور شوهر خشم قمچین  
بشست فـــرو سرشکم به نمیتوان هرگز  
تو دست و پا بود بند به چنین این تـــــــا  

*** 
اوست درون در سـیه لیل راز که مویت  

است نهفته را طال لطیف  جـــــــــــــلوۀ یا  
درخت زمستانی و سرد های خه شا چون  

است گرفته را عظیم برف سفید بار  
*** 

ُتـست وجــــود در الـــم و رنج هــای شـعـله بس  
ای کشیده را زمان جبر های زخمه بس  

است گشته َبسته تو لب تن و سوزجان از  
ای نگـــــفته را دلت صدای نهان آتش  

*** 
چنین کی بـــــه تا تــــــــــــو لب عزیزمن اما  

مرد صدای از زهراس پر و خشک و خاموش  
بـــــود تــابکی من گل تــــــــــــــو اسیر قلب  
مــــــــــــــرد جـــفای و زمان جــــفـای از آزرده  

*** 
اند ستوده جمالت و حسن که  شاعران بس  

اند بگـفته کریمت و عزیز مـــــادر یـــــــــــا  
تو چـشـــــــــــــم به کرامت و حسن بغیر اما  

اند نهــــفته شــهامت و جهد  و  وعزم سوگند  
*** 

ز بـــــــــــــا بخیز و بغلط و بُیفت راه و بـــرخیز  
جوست و کوه و دشت اش همه زندگی خوان کین  

دل بـه مــــزن را الم  و  س یأ  جــبـون مشت  
آرزوســت نور ره نـهـــایـت در کـــه زیــــرا  

**** 
بود خطر گذاری که قدم هـــــر به شاید  
بـــــدار روی در  ره نه میـــا در کــه شـــاید  
باغـــــــبان کـُهـنسـال مرد گفت چه اما  

 مدار غمی طوفان ز ُخبست گل تخم گــــر
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