
 افغانستان ازکرزي تا احمدزي 
 (صباح  –استاد )قسمت اول 

 ...دريدند

 
 من از جان و تنم نيستازميهن خاکم و از

 که اين قوم غضب، هموطنم نيست گويي 
 اينجا قلم و حرمت و قانون شکستند

 رنگ بر اين خانه نشستند بیچيغ با 
 پا از قدم مردم اين شهر گرفتند

 قهر گرفتندرأی و نفس و حق، همه با 
 با دست تبر، سينه اين باغ دريدند

 مرغان اميد از سر هر شاخه پريدند
 زده نعمت بردند از اين خاک مصيبت

 محنتسراسرغم و شد اين خاِک کهن
 نگبت اين قوم وازشومي اينان از

 بيمار به جا مانديک باغ پرازآفت و
 از طايفه رستم و سهراب و سياوش

 جا ماندمرد عزادار به هاصد ! افسوس
 خسرو، ابن سينا ومحمود غزنهاز مملکت 

 جهل و غضب و غفلت و انکار به جا ماند
 و خون بود و شب و درد مداوم جاده

 با الله و ياس و صنم و سرو مقاوم
 امروز تفنگ پدری را در خانه

 بر سينه فرزند گرفتند نشانه
 از خون جگر، سرخ شد اينجا رخ مادر

 سراسرغيرت که تب کرد زمين از سر
 فرسود هوای وطن از بوی خيانت

 اهانتاز زهر دروغ و طمع و زور و
 اين قوم نکردند به ناموس برادر

 امروز نگاهی که به چشمان امانت
 ی جز بيشه نداردي  غافل که تبر، خانه

 درخت است ولی ريشه ندارد چوباز



 هر چند که باغ از غم پاييز تکيده
 از خون جوانان وطن الله دميده

 ُگل به چمن در قدم باد بهارانصد 
 رويد و صد بوسه دهد بر لب باران می

 صد شوروشرارهبه پا خيزد و با  مردم 
 ...کشد از اين قفس خون و شراره پر می

 افغانستان خانه مشترک همه اقوام است
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باهمي وهمياري وهمکاري ملي داشتند وطي اين چند سال نسبت خيانتها وروزگذرانيها تا حدودي اين همبستگي وطني 

 .ابپيمايدوملي خدشه دارگرديده آينده اميدواريم باکاري وطنخواهانه زمامداران ،اين همياري ملي روندي اصلي اش ر

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 .وطن خويش را فزونترازهرچيز گرامي داريد, وطن مادردوم است

 .ميهن دوستي بايد مقدم برهركاروخود مختاري و استقالل پيشرو بر هر انديشه باشد
 .از كشورم عالقمندموطنم را بيشتر از خانواده ام دوست مي دارم اما به انسانيت بيشتر 

 .كافي نيست كه انسان براي وطنش خدمت انجام داده باشد بلكه هرگز از خدمتگزاري خودداري ننمايد
ميل داشته باشد عملي شدن آرمانهاي بشري را در آن , عشق ورزيدن به ميهن عبارت از اين است كه انسان با تمام قوا

عشق و عالقه به وطن و آب و خاك مانند عالقه به پدر و . ياري نمايدمشاهده نمايد و به قدر قوه ي خود در راه كار 
صميميت و عواطف و احساسات شما نسبت به ميهن خودتان بايد مافوق همه ي  .مادر و زن و فرزند امري طبيعي است

 .احساسات و عواطف شما باشد

 وطن؟؟؟

 
 کنم سر می، من خاک برطن دگوي میشما وقتی 

 کنم از موش، باور میگويی شکست شير را 



 لرزد قلم گويی وطن، بر خويش می وقتی تو می
 کنم من نيز رقص مرگ را با او به دفتر می

 زند گويی وطن، يکباره خشکم می وقتی تو می
 کنم وان ديده مبهوت را با خون دل، تر می

 شود گويی وطن، شهنامه پر پر می وقتی تو می
 کنم میبر فردوسی آن پير دالور ها من گريه 

 وقتي تو صل سلم ميگويي ونواسه خدا 
 کنم من جان فدای آن يکتای پيمبر می

 راگل وگلزارمي کنيگويی وطن  وقتی می
 .کنم را نشکفته پر پر می  من گل اميد

 آشتي نمي کند؟؟؟ ملتچرا درافغانستان دولت و

 
سازی کار  اعالم کرد که ملتجمهور امريکا حين اعالم استراتژی جديد اين کشوربرای افغانستان  رييس

اين نخستين باری نيست يک مقام ارشد غربی . جا نرفتيم سازی به آن ها است و ما برای ملت خود افغان
های امريکايی و اروپايی از جمله اوباما نيز بر موضع عدم  قبال نيز مقام. چنين اظهار نظر کرده است

 .مودسازی افغانستان تاکيد ن های ملت دخالت در پروسه

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
های معطوف  لحاظ تاريخی، فرازوفرودهای سياسی زيادی را تجربه نموده است که در آن سوگمندانه تالش افغانستان به
 ی ابزاری از اين پديده مشهود بوده است و برای ها و اختالفات قومی، زبانی و مذهبی و استفاده سازی تفاوت به برجسته

ها باشد کار در خور توجهی  ی گروه نمای همه ی تمام ايجاد و تقويت ساختارهای يک دولت قوی، فراگير مردمی که آينه
های جسته و گريخته انجام شده، مقطعی، واکنشی و بدون تاثيرات عميق بوده؛ موانع جدی  صورت نگرفت يا اگر تالش

گ همديگرپذيری، تعامالت سازنده و همگرايی معنادار شکل نگرفت داخلی و خارجی سد راه تداوم آن واقع گرديد و فرهن
اند که باورمندی به  ملت در بعد داخلی، زمامداران و سياسيون بوده-عامل اصلی عدم ايجاد دولت .و نهادينه نشد

م از شمال تا که مرد دموکراسی و تکثرگرايی نداشتند، اقوام و با هم برادر را رو در روی يکديگر قرار دادند، در حالی
گونه مشکلی با يکديگر  جنوب، از غرب تا شرق، چه تاجيک، چه ازبک، چه پشتون، چه هزاره و ساير اقوام محترم هيچ

فضای پس از سقوط رژيم سياه طالبان،  .ندارند و در فضای برادری و برابری با يکديگر مراودات و مناسبات نيک دارند
ی جهانی فرصت مساعد و مغتنم نه گفتن به  ی جامعه اقتصادی و حضور گستردهگيری نظم نوين سياسی، امنيتی و  شکل

های انسانی و ملت شدن بود که در اين زمينه  های قومی، مذهبی و زبانی و گذار به سوی تکثرگرايی، ارزش گرايش
نهادهای مدنی و ها،  دهی و ترويج فرهنگ مدارا و همديگر پذيری را رسانه بيشترين بار مسئوليت روشنگری، ذهنيت

که دولتمردان و سياسيون هنوز هم بر دهل قومگرايی و استفاده از ابزارهای  روشنفکران حمل کردند، در حالی
 .کوبيدند غيردموکراتيک در فضايی دموکراتيک می

 بند های ممکن به پيکر نيم ترين صدمه ی عدم باورمندی به دموکراسی و رفتارهای غيردموکراتيک، جدی در نتيجه
داران قومی از کارت قومی  دموکراسی وارد شد و تدوير چندين دور انتخابات نشان داد تا چه حدی سياسيون و تيکه

 .کنند معامالت سياسی می

 چرا نمي فهمي ؟؟؟



 
 دلم پيمانه درد است! فهمی، ولی گويم نمی
 فهمی از اين ظلمت، رخ هفت آسمان زرد است نمی
 دلم بسيار غم دارد ! فهمی، ولی گويم نمی

 دگر بيداد هم ِشکِوه، از اين ظلم و ستم دارد
 فهمی به زير جلد تو، ابليس در بند است نمی

 گمان داری که ريش تو به عرش کبريا بند است
 های ميهن را کنی گل فهمی و پرپر می نمی

  گمان داری گلستانم گل نشکفته کم دارد؟
   فهمی کنم، هرگز نمی ارم صبوری میفهمی که من د نمی

 فهمی چنان غرقی تو در نخوت، که تا آخر نمی
 !فهمی ثناگويان تو، بند زر و سيمند نمی

  اگر زر را ستانيشان، همه روی تو شمشيرند
  فهمی بالجويان تو، پيمانه زهرند نمی

  ورق گردد اگر روزی، به کام تو سرازيرند
  هيچ راهی نيستفهمم، که ديگر  فهمی و می نمی

 اگر عهدی ميان ماست، شکستش را گناهی نيست
 گير است فهمی که پای ظلم هم، روزی زمين نمی

  !فهمی، ولی وقتی دگر، دير است و می

 آيا همگرايي ملي ديرنشده است؟؟؟

 
فردشان با توجه به يک سلسله  های منحصربه های قومی، سمتی و مذهبی با حفظ ارزش تمام گروه

های تمام مردم لحاظ و  که منافع و ارزشتر ی، فرهنگی، قومی يک هويت کالنو مشترکات تاريخ معيارها
آميز، اتحاد و  مورد احترام باشد شکل داده، منافع ملی تعريف و تبين گرديده، مردم در فضايی صلح

خطوط های دموکراتيک و مسايل مهم کشوری، از  همديگرپذيری زندگی نموده، در روندها و پروسه
 .سرخ منافع ملی پيروی نمايند



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
سازی در افغانستان ممکن نيست و اين کار بايد حداقل صدوپنجاه سال قبل صورت  برخالف آنانی که باورمند اند که ملت

هر فرد اين کشور چه افراد عادی،  گرفت و حاال دير شده است بايد گفت که هنوز دير نشده است و مسئوليت می
دان تاريخ سپرده، يکديگر  های قومی، سمتی و زبانی خويش را به زباله مدار و نخبگان جامعه است که بايد عينک ساست
عنوان انسان و موجود ارزشمند و مورد احترام نگاه کنيم،کاری که ديگر جوامع انجام دادند، ظرفيت و فرهنگ  را به

های خويش را نه در راه جنگ  ی پايان گذاشتند و قابليت ها و اختالفات نقطه وجود آوردند، بر شکاف ههمديگر پذيری ب
 .عنوان ملت واحد و مقتدر عرض وجود کردند بلکه در راه تامين صلح و پيشرفت به مصرف رساندند و به

سازی نرفته است، مگر  بات و ملتسوی ث های بيرونی به های وارداتی و پول تاريخ گواه است که هيچ کشوری با طرح
های  گيری دستيابی به اساسات ملت شدن را با زحمات و قربانی ها و بسترهای شکل که مردمان ساکن آن جوامع زمينه اين

سازی يک مشوق خوب برای  ی سالم و سازنده در راستای دولت المللی با استفاده های بين کمک .زياد مساعد ساختند
ها و  ها و الگوهای موفق و فراگيری درس باشد و کاربرد بهترين نمونه سازی می ی ملت ی پروسهها پيشبرد کارويژه

های جهانی باشد واال  ی موثر کمک ی عطفی در استفاده تواند نقطه ی چگونگی ملت شدن می ها در زمينه تجارب ساير ملت
های عملی و واقعی را در راستای  نکرده،گام سوزی که اين مسئوليت بزرگ دولت و مردم است که بيش از اين فرصت اين
 .سازی و تحقق منافع ملی بردارند ملت

ی پلوراليستی افغانستان مشترکات زيادی با يکديگر دارند، دين مسلط و  گروهای قومی، سمتی و مذهبی در جامعه
ی  ی خاطرات و حافظه همهشمول اسالم است، روابط احساسی، خونی و فاميلی ميان اقوام مختلف تامين گرديده و  همه

های ملت شدن و  پذير بودند، در نهايت پتانسيل های گذشته داريم که در آن تمام اقوام آسيب سامانی مشترک تاريخی از نابه
که هر کس با خود محاسبه کند  شويم مشروط بر اين العاده باال است و ما زود يک ملت واحد می همديگرپذيری در ما فوق

 .يی بس استکه ديگر قومگرا

 جوانان وطن 

 
 ها را بينم سرانجام جوان خدايا تلخ می

 ها را سايد شکست استخوان زمانه سرمه می
 چقدر ای روزگاران، زخم از تيغ خودی خوردن

 ها را ميان خون و خنجر بازی زخم زبان
 خمير و نانوا ديوانه شد از اين همه هيزم 

 ها را  فروشان سوخت نان خدايا شور اين آتش
 به نام نامی طوفان و دريا بال خواهم زد 

 !ها را بنديد راه آسمان کالغانی که می

 تاريخ خونين ما مملوازستمگري ، نسل کشي وددمنشي



 
هر انسانی که در هر گوشه ای از جهان کشته می شود، ما همه به نوعی در کشته شدن آن شخص : سارتر می گويد

 . مقصر هستيم
تاريخ مملو از صفحات خونينی از سبعيت و ددمنشی و ستمگری و جنايت حکام و سرگذشت غم انگيز تاريخ افغانستان، 

نسل کشی ها و بدار آويختن ها و شکنجه شدن های مليت های کشور است که با ددمنشانه ترين و غير انسانی ترين 
های مختلف مردم را تار و مار نموده  تجاوزها و لشکر کشی های بيگانه به بهانه. روش ها، سرکوب و قتل عام شده اند

تاريخ سياسی افغانستان، تاريخ حاکميِت حکمرانان ظالم است که همه در راستای تعميل اراده سياسی بيگانگان، . اند
 . ريختند تا آسياب خواست باداران شان را از آن به گردش درآورندشان را خون هموطنان 

ظلم، ستم، تجاوز و جنايات ضد بشری توسط سردمداران ظالم و مسوولين افغانستان، کشوری است که در آن انواع 
بنابر آن، تا عدالت تطبيق نشود، جامعه انسانی به اساس ارزش های حقوقی و . جنگ های داخلی، صورت گرفته است

گی و به اين اساس، احتمال هر گونه وضعيت جن. بشری، در آن شکل نگرفته و به مفهوم مدرن آن تکميل نمی شود
 .برگشت به دوره جنگ های داخلی، امکان پذير ميگردد

افغانستان کشوريست که در طول تاريخ شاهد جنگ های زيادی بوده البته جنگ ها در افغانستان بيشتر بخاطر رسيدن به 
بدبختانه در قدرت صورت گرفته که گروههای مختلف تالش کرده اند تا از راه جنگ، قدرت و حکومت را بدست گيرند که 

مند شده ها را  از بين رفته ها يا خساره. بسيار موارد ديده شده مردم مظلوم يا از بين رفته و ياهم خساره مند شده اند
در حال حاضر سروی صورت نگرفته که تعداد قربانيان دوران منازعه کشور را دقيق . قربانيان دوران جنگ مينامند

در سراسر افغانستان کمتر خانواده ی ديده ميشود که يا بصورت مستقيم يا هم اما قسميکه ديده ميشود . نشان دهد
قربانيان حکايات مختلفی دارند يعنی همه در يک نوع يا يک شکل . بصورت غير مستقيم قربانی دوران منازعات نباشند

ادی از قربانيان توقع عدالت حادثه متضرر نشده و يا هم عزيزان شانرا در حوادث مشابه از دست نداده اند اما تعداد زي
 .دارند و فکر ميکنند که ايجاد فضای صلح در کشور بدون تامين عدالت ممکن نيست

 ... من 

 
 من واژگون من واژگون من واژگون رقصيده ام

 من بي سر و بي دست و پا در خواب خون رقصيده ام
 ميالد بي آغاز من هرگز نمي داند کسي 
 قرون رقصيده اممن پير تاريخم که بر بام  

 فرداي ناپيداي من پيداست در سيماي من
 اين سان که با فرداييان در خود کنون رقصيده ام

 منظومه اي از آتشم آتشفشاني سرکشم
 در کهکشاني بي نشان خورشيد گون رقصيده ام



 اي عاقالن در عاشقي ديوانه مي بايد شدن
 …من با بلوغ عقل در اوج جنون رقصيده ام

 ظلم واستبداد فرهنگ 

 
اين . مردم افغانستان هميشه قربانی منافع افراد جنايت کار، با روپوش قوم و مذهب و ارزش های همگانی بوده اند

افراد، مردم افغانستان را با اين گونه پوشش های ارزشی اغوا کرده و با استفاده سؤ از آن منافع خويش را تحقق 
هر بار که سخن از عدالت و محاکمه اشخاص جنايت کار گفته می شود، همزمان با آن، مسايل قومی، زبانی،  .بخشيده اند

زيرا جنايتکران تطبيق عدالت را بی حرمتی به قوم خاصی در افغانستان تلقين . مطرح می گردد. . . سمتی، مذهبی و 
که افراد جنايت کار برای منفعِت خود، آن را ساخته اند و در حالی که اين مسايل، نوعی ايديولوژی سازِی است . کرده اند

اينجا نبايد فراموش گردد که جرم يک امر فردی است که .با اين گونه ايديولوژی سازی منافع ملی را به قربانی می گيرند
  .اقدام کنندپس مردم بايست آگاهانه برای محاکم جنايت کاران . به غير از مجرم به هيچ کسی ديگر قابل سرايت نيست

در افغانستان بعد از حاکميت دولتی و زور ساالری، سنت استبداد و انحصار قدرت به قيمت نابودی مردم و مزدوری به 
بيگانگان، به يک روش پذيرفته شده و اليتغيير زمامداران افغانستان تبديل گرديده است که هر يک بعد از ديگری که 

ايديالوژيکی شان، در ماهيت استبدادی، انحصاری و خوش خدمتی به قدرت های آمده اند، صرف نظر از وابستگی های 
 . خارجی، مثل هم بوده اند

آنچه که بايد در . افغانستان شايد يکی از کشورهای باشد که بيشترين خون انسان در آن ريخته شده و ريخته می شود
می ريزند و چرا وجدان فرد قاتل و هزاران افراد  نظر گرفت اين است که چرا انسان ها خون هم نوع و هم ذات خود را

فاجعه های خونين که در تاريخ کشور ما اتفاق افتاده است را می توان در سراسر . ديگر اين مرز و بوم به درد نمی آيد؟
ت فاجعه های خونين که در زمان امير عبدالرحمن خان و جنگ های داخلی صور. تاريخ مورد بررسی و مطالعه قرار داد

 . امير با اردوی صد هزار نفری که تشکيل داده بود تمام اين شورش ها را سرکوب نمود. گرفت قابل تامل است
 


