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

  
 

 ۲۴/۱۰/۲۰۱۶         عمرزیمصطفی 
 

 ادبیات سیاسی
 

 تلخ( )داوود یعقوبی و کتاب قهوه  
 

ی فرهنگ -کار فکری تقابل قومی با توجیه اولویت ها و اغراضی که همواره در فرصت های بحران می یابند، گونه  
افغانان را در عادت صدور ادبیات سیاسی که از مدرک خاطر راس زعامت، پیچیده گی نظم عامه در کشور های 

، به انبوهی می ماند که در مرحله ی اوج 57ثور سال  7متاثر از جنگ و صدور بحران را تنوع می دهد، از آغاز 
 آن در یک دهه ی پسین، به سرحد افتضاح، بی شرمی و دیده درایی رفت. 

 
 ستماز بخارایم، اصیالً تاجکستانی
 ستمشهروند مشهد و شیراز، ایرانی

 
 رستم و سهراب و فردوسی، منم کاخ بلند

 ستمام، اشعار خاقانیام، جامیرودکی
 

 و زایندۀ کاووس و َکیمادر بومسلم 
 ستمو سیمین، کاشانی ام، فرزانهمخفی

 
 مرز را بردار آقا، آشنای سابقم

 ستمصلح و پیمانی ،بوی جوی مولیانم
 

 هامهایت، رنجدردهایت، دردهایم، رنج
 ستمتر از خون تو، لعل بدخشانیسرخ

 
 ستام تقسیم در جغرافِیای پارسیخانه

 ستمخراسانیکابل و کوالب و تهرانم، 
 

 انتحاری، انزجاری، انفجاری نیستم
 ستمناخلف باشم اگر گویم که افغانی

 
*** 

 من از ایرانم ولی در شهر تهران نیستم
 از دوشنبه هستم ور تاجیکستان نیستم

 
 زخم های کابلم در پیکر زخمی تان
 لعل خونین دارم اما در بدخشان نیستم

 
 آبشاران خجندم در سرود رودکی

 پیمایم و مرداب لرزان نیستم راه می
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 از شجاعت رستم و از سربلندی هندوکش
 وارث کاخ بلندم خانه ویران نیستم

 
 دست هایت را بده یار سمرقندی من

 سخت می مانم کنارت سست پیمان نیستم
 

 ناز پرورده بخارایی، کنانر من بمان
 از چه می پنداریم بیگانه؟ مهمان نیستم

 
 هندویت دهم جان خود را در ازای خال

 ترک شیرازی! من از ارزان فروشان نیستم
 

 آشکارا از خراسان باز می گویم سخن
 همچو خفاشان گهی پیدا و پنهان نیستم

 
 خانه ام گسترده و هویتم شهنامه است
 من دلیل این چنین دارم که: افغان نیستم

 
تلخ یعقوبی، پاسخ می ی از هرزه سرایان سقاوی را، نمونه ای آوردم که چه گونه در قهوه  -نجیب بارور اشعار
ین کشور، تحمیل شده اند، در متروک، در مغز استخوان ا از این حیث، توده های حقیر که فقط از یک نشانی و گیرد
وقتی در تعجیل به این اما و  بیگانه می شوند، ترین نظامی که به اصطالح مردمساالری است، نای نوای دروغ

گشته م گ شهر ها که هنوز در ظاهر جاده ها وکنیم، شماری  قد باستان گرایی و توبیخ سقاویوقاحت، بحث فارسیسم، ن
 . اند، ُمهر می زنند که متعصب ایم

اما این  کیلو ست، 12قول او، یص جسامت اش به خلتان آگاه ما، نویسنده ای ست که تداوود یعقوبی در شمار دوس
لت و چند بار ) شت، هرچند با قبول هتک حرمتی دارد که در یک دهه ای که گذاکیلویی، حافظه  12نویسنده ی 

    را قعیت ها، بار ها بی آبرویی گروهک هاییبیان وا در جسارت او ،مشکل کم وزنی اش  مفهوم می شود نیزکوب( 
وراخ س، تاریخ آزادی ما از رستن آنان از رده اندکه هرچند با حضور بیگانه، اما خیال ک رسانه یی و نشراتی می کند

آغاز می شود و در حالی که فراتر از چهار آسیاب را نمی شناسند، باید مدیون بمانیم  نشین های به اصطالح مقاومت
ذخایر فکری آن سقازاده،  هنگی،یات فردر مغز استخوان اش از فضایلی بهره می برد که در غیر رسمما که نظام 

حیثیت داریم و همت نکردیم در یک روب  هنوز از ابهت گذشته گان خویشکه بسیار خجل و شرمسار مان کند 
 تاریخی، بار دیگر از فصل های سقاوی در واقعیت های افغانی خودمان، ترک اعتیاد بی خیالی و بی فکری کنیم. 

عمری به پاس ارادت اش به فرهنگ، در درازنای کار چند دهه یی حرفه یی در وبی که داوود یعق« تلخ قهوه  »کتاب 
اما بزرگ اندیش  ،یکیلوی 12 یتجربه ی اندیشه ی این فرهنگ نشد،« زبون»و اما زبان اش هرگز  ایران گذشته است

اسی، وده گی های سیبرای زدایش آل ،را در فی البدایه ی شعر، در انواع نخستین اشعار او تقدیم می کند که ناگزیریم
ل افغانستان زیبا، در هر رنگ و د از مرز و بومی بگوییم که در چهار فصن، هنوز مجوز نمی دهادبیات این نوع

 بکوبددر ظاهر شهروند، چنین  -، وجاهت مان را به عنوان ملت بزرگ افغان، مشت محکم بر دهان بیگانه گاننسیم
 اما هرجایی، کوبیده است: ،اینجایی قازاده  که داوود یعقوبی بر دهان س

 
 داوود یعقوبی:

 گبرم نصاری ام، ایرانی نیستم ،یهودم
 بربری نیستم ،پدر سوخته و نسل مغول

 
 با کود انسانی ات بارو کن این سرزمینم

 من سچه افغانم و کود انسانی نیستم
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 تخمه سگ ایرانی سوخت پدر من و تو،

 نیستم بی هویتم بی مسلکم، تهرانی
 

 قصه ای بیش نیست ایران و تاریخ اش
 م، مازندرانی نیستمافغان

 
 امروز یک شنبه است از افسانه ای دوشنبه مگوی

 و بسمه چی نیستم اشرار و تنظیمی
 

 زخمی کرد لشکر تهران و خجند ،پیکر کابل
 کابلی ام کابلی ام تاجیکستانی نیستم

 
 این دخالت ایران و نوکران اش !بنگر تو

 وارث طاق ظفرم، اهل شهنایی نیستم
 

 وطندار هموطن! دست ها را بگذارید هم
 ازبکم، هزاره ام، لیک سمرقندی نیستم

 
 می مانم کنارت ترکمن و ایماق عزیز

 اهل پول و لایر و تومان و جاسوسی نیستم
 

 ، به الماس نفروشم وطنبه خال هندویت چه
 همچو خفاشان تهران، پیدا و پنهانی نیستم

 
 نامه، قصه و داستان مفت فردوسی ستشه

 ، لیک فردوسی نیستماز موالنایم 
 

 جاسوس! برو به دوشنبه و تهران
 همه هستم و لیک آن چه تو می دانی نیستم

 
 گو ایرانیمولی  -هرچه بگویی هستم

 اسراییلی ام، یهودی ام، نوکر خامنه یی نیستم
 

 برو جمع کن خاک و اشغال تهران شغالی!آ
 وهللا من اشغالی نیستم -مسعودممحمودم، 
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 انپای
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