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  یها گفتار باش یقلمچ        

 کج  یتنم دل خون شد از دلها در
 کج  ی شد از آرا انیام بر نهیس
 
 ، سخن در گوش آن  ن یزبان ا از
 کج یچون کفش کج در پا رودیم

   موالنا
 
 
 
ها   لیشماراست که در قسمت سرودن شعر ، تحل یها ب یمردم افغانستان قلمچ یاز دست آوردها امروز یک ی

 . سابقه رشد نموده اند یگرانه به طور ب تیجمالتپند گونه و نصح ایو یاسیس
که   میسراغ دار زیرا ن گریحال تعداد د ن یو در ع سندینو یم یاسیهدف مندانه س ایتعداد به طور آگاهانه و  کی  یعنی

 یاسم شان در هر جا منتشر گرددو با استفاده از همنوع و عالقمند خود مبوده تنها خوش دارند که  یصرفقلمچ
نوشته و  ، بدون آنکه عواقب   گردندی مهم  تلقو مطرحهم جنس خود فرد  تیهم وال تیهمزبان هم مل نیخواهند در ب

  یاحساسات شخص یتمرکز باال  بدون آنکه  دینما یم  جادیرا ا یو برباد یاتفاق ی، بیطانیاثرشگفتار خود را بدانند 
  .مرکب خود به سرعت روان هستند یباالی عنی  سندینو  یتکرارا” م  دینما
دانند که کدام نوشته راست و کدام دروغ   یچون نم افغان ها راه خود را گم نموده اند دینسل جد ادیتاسف شمار ز با

 یاستعداد رشد نموده اند ول با یلیتر شان با سواد  و خ ادیرفته اند زقرار گ یراه میدر ن شترجوانانیاست  ، ب
شان   نزد یها امروز یقلمچ تیمجهول قرار گرفته است چون نوشته اکثر نمودن درست غلط نزد شان قیتفر

همه با هم   یمنف غی، تبلی، دستگاه خبر سازیتفرقه انداز  ،، تعصب قتی، حقاحساسات  یعنیشده است  کسانی
را از   یچ و افکار  نیشان مشکل شده که کدام موضوع را جاگز یواقعا” برا ها شان به جوش است  تیدرذهن

   .ندی نما رونیب شهیاند
 

 ی، ب بیبرند چون  تخر یافغانستان سخت بهره م مردم یاتفاق یها دوست نما از ب هیها به شمول همسا یاجنب
ضرورت ندارد که   چیها ه گانهیاست  اصال “ ب دهیافغان ها به اوج خود رس نیدر ب یمنف غی،  دروغ و تبل یاتفاق

  .میساز یمناسب م  دشمنیو اوضاع را برا دهینرا به هدف شان رسا  شانیما خود ا رندیگ یآب را آلوده نموده ماه
 

  دینما ریو تکث یبرس دیبا یو شهیاند یرا از رو سندهینو  کیبه آن است تا مردم افغانستان  نوشته ها   ازین امروز
 چون ،رندیگ لیتحو  یها را  از تعداد کتاب اشعارمقاله چاپ شده و سندهینو دیقرار دهند نباو موردمطالعه مردم

 دارد.   یفرهنگ  مذهبو یاجتماع تی نوشتن مسول
  

و اسم   دینما یخاص وصل م یجالب را با قشنگ فرد نظر به استعداد ها فن قلم کلمات مهمو کیکه  ستیشک ن یجا
کننده   بیگرانه تخر یگونه منف بتیغ نوشته شان امیاگر پ یها مشهور ثبت است ول یدرجمع گفتار باش زیشان ن

  .دیگرد ینوشته چاپ نم چیبود اگر ه یتمام گردد ، بهترم  یطانیش
 
ارکان  ریمکاتب و سا ایو  لیتوسط فام شانیبه ا شوند یتولد م جهان نادان  نیفراموش نمود همه کودکان در ا دینبا

 یم شانیخودتفاوت ندارد مذهب نژاد زبان را خانواده برا نیآدم ها در ب نیشود مجموع  ا یفهمانده م تی اصوالنسان
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است نوشته   بهتردهد  یقرار م هپرورشی ل را تحت تربشه طفیاست که اند طیخانواده و مح نیا قتیآموراند ، درحق
   .میبگذار راثیبه م ندهیآ نسلیقشنگ برا یها بهتر انسان  امیها خوب را با پ

  
و اصول   گردند خصلت   یمواجه م یتفاوت یب وههایش  ایو یمذهب ایو  یاسیجوانان  در مکاتب س کهیصورت در

خانه به   نیو هم در ب رونیهم فکر همان مکاتببودند هم در ب زیچون خانواده شان ن رندیگ یرابه خود م هیهمان ترب
   .گردند یبزرگم  تیو ذهن دهیعق کی

  یدر پهلو یباشد ول دهیبه قدرت و شهرت رس خود یطانیشاعر با نوشته ها ش ایو  سندهینو کی وقت  یبعض ممکن
در   ینیمفهوم و خود ب یها ب امیباپ زیرا ن ندهیجهالت روان کرده نسل آ یک ی تار زیرا در دهل لخودیفام نکهیا

  .قرار داده است  یاتفاق یوبالخره  در عالم ب یاعتبار یب یسرگردان
 

شوند به اصطالح عوام   یادم ها مهم حساب  م یو گفتارباش یمردم مطرح بوده جناب قلمچ نیاسم شان در ب چراکه
ها دوام دار از جمله   یتراش تیهمنوع قرار  گرفته و حال بعد ازشخص دییمورد تا یودروغ ساختن ها و اتیچرند
به   گرانیدر اثر حماقت د یجناب گفتارباش شرفتیهمه اشتباه بوده و پ  کهیدر حال  ده یگردی با تجربه معرف دانیموسف

 است  دهیرس   یسرحد رهبر نیا
 
از سواد   یعنی ستندیچندان اهل قلم ن کهیوجود با افتیتوان اشخاص را در یها م سندهینوع نو  نیا رهیاز دا ونریب

در  نوشته ها  شان نخست خداوند ج را حاظر   یول دهیشان نگرد بینص اند و شهرت بلند هم برخوردارنبودهیکاف
مقابل کشور وتمام مردم با در نظر داشت   اند و بعد تمامجمالت سرشار از اخالق معرفت عشق محبت در دهید

 شده است  دهید ندهیدر برابر نسل آ تیمسول رفتنیوپذ یو رواج ها فرهنگ  انیاحترام به اد
 
   ی، اخالق،  نظم اجتماعمردم انی، ادتیانسان که در کوچه بازار به ضد  کهیکسان نیفراموش گردد فرق ب دینبا 

گرانه  تیتوسط نوشته وجمالت قشنگ شعر گونه نصح کهیدهند با کسان یدشنام م یفرهنگ  یمذهبیخیداشته ها تار
   .فرق ندارند چکدامیه نیها دروغ عیتبل
  ایو  یفن قلمچ قیچهره در نقاب اخالق از طر  پوشاندنیروند با کم یبه شمار م یدو لوچک ها لندغر اجتماع  هر

است که  نقدریضدهمه روان هستند صرف هم خیرهنگ ضد تارضد ف انیهر دو به ضد بشر ضد اد چون یگفتارباش
جفا به  ارتیرا به صندوق ز یخدروغگویم میمستق   ریخواهد غ یم یگر بهخاطر حفظ حرمت شخص یمنف سندهینو

   .اورندیب رخودیرا تحت تاث شانیرفته اند ا یشگ یها که مانند گاو در خواب هم بلند بکوبد تا مرده ییصدا
 

 کج یکج دلراست سرتاپا قوم
 کج گوششان کج کج زبان چشمشان

 کج  یکج قولشان کج را  فعلشان
 بر زبان و چشم و گوش دیبرآ کج

  یبلخ  موالنا
 کار جامعه هستند.  بیو فر نیدروغ یها گفتار باش یفقط قلمچ کهیحال در
   نسل جوان افغانستان . یشگ یهم تیشان از پروردگار و اصالح ذهن تیهدا دیام به

 ان یپا                                                       
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