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 1۱/۳۰/۷۳1۱         یعمرز یمصطف
 

 ییهجو افتخارات کذا
 

 
 

، برد. افغانستان ما یفراز و فرود کشور ها را در نوسان داشتن و نداشتن به جلو م خیتار ،یتمدن یمحور ها رییتغ
 میرژ تیدولت و نوع ،یارض تیشکل، تمام یاچند مرحله  ،یخیو تار یظهور تمدن نیدر خوب تر ر،یدر قرون اخ

(، ی)احمد شاه ابدال یدر گسترده گ یاسیس کلش ،یشمس 1۰3۱ثور سال  ۱تا  1۱4۱که از  ردیگ یبر م را در یها
(، عبدالرحمن خان ریمرکز محور )ام یی(، اقتدار و شگوفاسیدر نضج ملت )مبارزه بر ضد استعمار انگل یمل مبارزه  
باز  یالله خان(، سلطنت مردمساالر در فضا بیحب ریها و معارف )ام یآزاد اتیدر بسط تجرب یعمران و آباد ادامه  

 دیو توجه بر انکشاف )شه یجامعه در بسط قدرت مرکز ارزش ها و مالحظه   دیئ)شاه امان الله(، تا یو عمران یاسیس
 تیو فعال یفکر یآزاد ،یآباد ،یعمران ،یفرهنگ ،یاسیس ،یفات شگرف اجتماعتوام با انکشا سمینادرخان(، مدرن

 ،یقبل یو تداوم دستاورد ها ینظام نو در ساختار جمهور زنان )شاه محمد ظاهر( و باالخره تجربه   گسترده   یها
مهم، مهمتر از تمام ادوار  یها ییافغانستان را در برجسته نما خیاما تار ،یکامه گ لغزش ها و خود بیهرچند در ش

 .کنند یم قهیو عت یباستان
و  الیکه از اهل خ ییها شیاز گرا یگریما در فصول بحران ها و فاجعه، که تاکنون ادامه دارند، در منظر د فرود
 کنند که اگر روند یدور م ییها تیاز واقع یگاه از هر ،یالبافیبه خ النیما را در م هاست، جامعه   «یمن درآورد»

ه مخدر ها ک تیواقع نیا میاست با تعم ستهیشوند، با یاز هفت ثور، پست م شیپ یدر ضالهات بحران ها یمصالح مل
 فیسخ ده  یپد یفرهنگ -یاسیدر مکتب س خصوصآن ها، به  تیانجامند که کل یم یسمیبه نوع شوون ییافتخارات کذا

اندازد تا در اوج فقر،  یها را در تنازع بقا، به جان هم م یدر نابسامان رینقش بسته است، مردمان درگ سم،یفارس
 یایشود، دن یملموس، ثابت نم یها تیواقع یکجا چیآن چه در سطح فرهنگ و هنر است، اگر در ه ایکه گو ازندبن
 .رود یآنان، در عمق کهکشان م «یباال»کند که آن  ادیفر ،یمغز یدر عقب افتاده گ لیتخ

آن ها، افغانستان  یمدن یو انواع اجزا یعمران ،یفرهنگ ،یحکومت دار ،یدولت ساز یبا ُمعضل، اما داشته ها هرچند
 لیسو کمک کرده است تا در زمان شما نیسال به ا 1۳۳از  ،یکاروان رو به جلو بشر وستنیما را در شتاب به پ
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و  یو به اصطالح جهاد یمیثور، در تمام انواع تنظ هفتپس از  ییبدقواره ها م،یفراموش نکن ک،یالوژیدیا یتابو ها
  .کنند یالیخوش قبل از خودشان را خ یتوانند گذشته ها یهرگز نم ،یمقاومت

 یو فرهنگ یتظاهرات تمدن یها برا استیس یها یدر کژ شه،یاز معضالت ما در نوع اند یکه بخش نیبه ا اعتراف
« سامان»که با وفرت  یقرن قبل تا کنون، از زمان مین بخورد، از گانهیب یها یپرداز استیاز آن که به س شیبود، پ

 یکنند که چه گونه گ یم کیتحر یور اند، در کردار شهیندما را که ا از جامعه   یبخش م،یشو یآشنا م سم،یفارس یها
 ،یشرب قاتیدر تخلکه  ستین یهمان ،یو ادب یهنر ،یفرهنگ یها دهیما از پد فیدهد تعر یها، نشان م یدشوار ریتفس
 تبه جس ،یمذموم قوم یها شیگرا نیها در اشکال عقب افتاده تر نشیآفر نیاز ا یشوند. بخش یآرامش و راست ه  یما

از نشانه  یعار یدر روستا دیشا ،یافغانستان، مرحوم عبدالقهار عاص دیشاعر فق یمانند که روز یم ییها زیو خ
  :دیسرا یشود و م یم یاالتیخ مه،یدر مل یتمدن -یخیتار یها
 

 یپارس
 یدل ماست پارس ست،یماه ن ست،ین گل

 یپارس استیکوه، ترنم در یغوغا
 کشند یآفـتاب معجزه بــر دوش م از
 یبه فرداست پارس یبر مراد و رو رو
 شام تا به کاشغر از سند تا خجند از
 یدار عالم باالست پارس نهیـیآ
 سبز و شکوه را قهیرا، وث خیتار
 یمن و کالم مطالسـت پارس خون
 پاک انیبزرگ وطبل خراسان روح
 یپارس ـحاستیشرف چراغ مس چتر

 را، مغازله را و ترانه را ریتصو
 یماست پارس یمعنو یایجغراف
 در حماسه و همواره در سرود سرسخت

 یپارس باستیکه چه ز ن،یبود از ا دایپ
 باش مـرد داریعرصهء ب ده،یسپ بانگ
 یهنر، سخن راست پارس غمبریپ
 بگو برو یبگو مباش، بزرگ ایدن

 یاست که مـا راست پارس یلتیرا فض ما
 

ساز زدند تا فرزندان  ،ییانجو یموکراسید یها تیهار را در تجربه   اتیادب یو بست یمحکم در چفت یاسروده  نیا
و حس  میدیآنان را جدا از آن چه د یاسیحضور س کنند تجربه   الیو خ ندیها، به شور آ تیدرمانده در درک واقع

 مینیب یم م،یشو یم داریب -ینیزم تیبه واقع الیخ یایکه اگر از دن میکن نیتضم ت،یواقع یبرا یاالتیدر خ م،یکرد
که در  میافهام و تفه لیوسا باتیاز ترک یندارد، بل با توسل به ساخت و ساز یزینوع آن سروده، نه فقط چ سمیشوون
 یخیزند اگر تنوع تار یکند و زار م یم فیرا تعر گریزبان د ستیاز ب یمعجون ،یصطالح فارسزبان به ا فیتعر

و  گانهیکند چند درصد لغات آن، ب یاش ثابت م انیشکل ب یبرا ،یکسب لتیفض نینبود، ا رهیعرب، اسالم، ترک و غ
  .اند یپارس ریغ

جهان سوم به  یها تیاز واقع یها، هنوز در افغانستان ما، در بخش ییدر راست گرا یینقد افتخارات کذا ضرورت
 که در آن یاز نوع یمذموم قوم التیدرمان تما میقبول برس نیبه ا ،یاست که با درمان مخدرات فرهنگ دهینرس یجا

 تواند در یکنند، م یرا جدا م هیجغراف کیبه  بستهکه مردمان وا یدهند، در رفع معضالت یم یفراموش سروده، خود
که در  یآن چه دارند، در حال ،یدر تعد ریاند، کمک کند مردمان درگ ییآن چه در واقع افتخارات کذا تیشناخت ماه

ند رس یم ییها تیآن ها، به واقع یجامعه و وروان شناس ات،یادب خ،یتا تار یدر بشرشناس یعلم یها دهیپد یبررس
چنان  چیکند ه یم نیمع یدر راس سهم داشتند، به درست یوزگارکه ر یآن ها، ثبوت نقش مردمان یکه در هر کجا

  .گروه شود کیجنس خاص منوط به  وجود ندارد که زاده   یا دهیپد
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رسد که  یم جهیبه نت زین یگرید ماتیدر تقس ،یتا ادب یاسیاز س -در تمام انواع یبشر یها دهیبرخورد با پد یا نحوه
 یمنتقد را م قاتیاز آن تخل یآشکار، گونه ا یآن ها در زمان ضعف ها فیرود، تعر یم ییاگر فراتر از ظاهر نما

جو ه یاست، حت اتیدر متن ادب اتینقد ادب که امروزه ییحتواکند و اما با م یکه در همان شکل، عرض اندام م ندیآفر
  .ردیگ یبه استهزا م د،یآ یم نیکه پس از ا یشناسد، در نمونه ا یم یاز آن چه به درست یشود و با مسخره گ یم

دارد که از اجحاف  یکشاکش هاست، مردمان ریکه درگ یدر حال ،یاسیدر تنازع س سم،یمهد فارس ران،یا یایجغراف
در قماش مخالف آن چه  ،یرانیشاعر ترکتبار ا ،یکنند. شعر احمد محمد ینالند و اعتراض م یم یفارس ریبر غ
فضانورد شده بود، رجز  ال،یدر غفلت خ اش یخیو تار یکیاتن یعقب مانده گ یها قتیاز حق یمرحوم، زمان یعاص

 یارسزبان ف ،یمرحوم استاد رضا باطن ران،یزبان شناس ا نیکه به قول بزرگ تر یقیخواند و با استعانت از حقا یم
که در عقب  ردیگ یپرده م یاز رنج ،یالیخ -یئهوا آن در واقع جلوه   بیشمارد، ضمن برشمردند معا یم میرا عق

 .کند یبه عقل و منطق، دعوت م سم،یفارس ییافتخارات کذا
 ست که در احاطه و هاله   ییها تیاز واقع گریرخ د ،یفکر -یفرهنگ یها یناهنجار نییدر تب یاحمد محمد سروده  
 یم یها را به مسلمات تیروش ما در درک واقع ،ییافتخارات کذا شیدر زدا یدرمان فکر میریبپذ میریناگز یدشوار

 یاعضا ما نرود ادیتا  مینمان الیدر سراب خ م،یکه آب ندار ییتنازع بقا، در جا یبرا میریملموس فراگ یایبرد تا در دن
  .قاصر اند ،یالیخ یایما، در دن یاندام ها
  :ردیگ یبه ُسخره م نینقد شود، چن دیکه با ییدر جا یجهان سوم یها تیرا در واقع سمیعجز فارس ،یمحمد یاحمد

 

 !زبان فارسي اي
 مونتاژ از ترک و عرب یزبان فارس یا

 از نسب یو عار ییو اروپا یهند یمابق
 و چندم اعراب باشد لفظ تو یس ی لهجه

 مکن روح و عصب یافزون تر مزن زخم الف
 نیقیالکن  یشو رمیلغات ترک را گ گر

 عجب نیو ییخود را بهتر و برتر نما کیل
 یو عرب باشد هم یترک و هند ساختارت

 وجب کیزبانت  یدراز یوصف نیچن با
 یرا بجو یپارس یمعن یلسان پارس در
 سگ بر مردمان آرد طرب یکجا آوا در
 از صد پدر دارد نکاح تیزبان مادر آن
 نشان از قوم ها ازآن سبب نیار چند یدار

 بود یفردوس راثیاز شما م ییگو الف
 صد نشان دارد ز تب ییسرا انیهمه هذ نیا

 یمتون شاهنامه از خرد چون بنگر بر
 همه لهو و لعب شیاز عقل است و محتوا یعار
 ثمر بر مفرغت رنگ و لعاب زر نزن یب

 شود حلب یگوهر نم یزر هم گر زن آب
 ترکان بود یارزان یار دار ینام

 طلب یرا نگر از ناعمت دار ییایح یب
 ف مانزبان و ملک مان در راس و هم اسال هم

 لقب رتیغ یدارد اسوه  میدار یملت
 بنه یخواب خرگوش یشناس یمرا خواه گر

 نقب یاریتمدن زن ز هوش خیبه تار رو
 ینه یرا م گرانیو د نیبر طبل ک یزن یم
 منع رطب گرانیمکن بر د یرطب خورد چون
 به خود یچسبان یو م ییگو یما را آذر نام
 کو با رجب؟ یگو، ماه صفر را نسبت اوهی
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 شیخو انیبن یبر جعل و جهالت کرده ا جمله
 باز شب ییو بگو ینیرخشان را بب شمس
 از خرد ارکان خود قتیبنا کن بر حق رو

 از کذب یگر بساز زدیعاقبت از هم بر
 جدا یمکاتب، کودکان از اصل خود کرد در

 بسوزد آن زبان الکنت اندر لهب یا
 منطق است عصر کنون تیفهم و آدم عصر

 از کتب نیرستم و کوروش برچ خزعبالت
 زند یکه حرف خود پُر نغز و با معن آن کس عاقل
 از عقب یسخن انگار باد دیچنان گو ین

 

دهد که  ینشان م ینداریاو را در عقب ماش که خاطره   یدر حال یداخل یها یمرحوم در سگ جنگ یعاص سقوط
 یو صاحب بخش قیمردم شد، اما رف یها یها، غم ها و خوش تیواقع یایبود که در ایفاعل آن، نه همان دوست در

 ری( تحقرانی)ا یآرمان شهر فارس ر(، دی)حکومت ربان یپارس یها یاو، پس از سرخورده گ یاز متن سروده ها
او، به خود  دواره  ایدهد تا در  یدوم( جان م یهولناک افغانان )سقاو تجربه   نیشود و پس از رفع هجرت، در دوم یم
 :میئآ

  .فاصله ها دارد ل،یاز آسمان تخ تیواقع نیزم
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