
1400 شهریور و مرداد/ 91 شمارة/ دوم سال/ اول دورة نویدنو اجتماعی و هنري ادبی، نامۀدوماه گنژرا    

١٧٣   

 

 
 

 زمین... ماندگارِ افغانستان، زخمِ

 

 

نامه افغانستانویژه  

 افغانستان دیدةستم مردم و تقدیم به زحمتکشان
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بودم؟ نگفتھ شما بھ من ١٧٤   

 

 من به شما نگفته بودم؟

 اهللا احمدزينجیب دکتر

 

https://www.youtube.com/watch?v=MhkkMTQOtzI 
 

مهوري ج له رئیس جمهورِیاد دکتر نجیب اهاي شعرگونۀ زندهکی از سخنرانیکوتاهی از ی : فرازِگنژرا

با  آن بنام طالبان و پاکستان و عوامل سر سپردةن امنیت که به دستور مستقیم سازمادموکراتیک خلق افغانستان، 
درستی آن  ،تجربهسال  40اي که محک سخنان داهیانه دار آویخته شد.ه ر به قتل رسید و بشقاوتی غیر قابل تصو

 ...اثبات رساند. آري... آنها آمدند تا افغانستان را به ویرانه اي بدل کنندمردم افغانستان و جهانیان به به امروز را 
 

*** 

 

 من به شما نگفته بودم، «...

 که این ها می آیند؟،

 و آمدند. 

 ما،  در سرزمینِ

 کنند، این بیگانه ها...؟چه می

  :گویندمی 

 براي اسالم جهاد می کنیم. 

  :من می گویم

دور آمدید؟، چرا این قدر راه 

 جهاد فلسطین علیه اسرائیل جریان دارد. 

 تحت اشغال اسرائیل است.بیت المقدس 

 این عرب ها،



1400 شهریور و مرداد/ 91 شمارة/ دوم سال/ اول دورة نویدنو اجتماعی و هنري ادبی، نامۀدوماه گنژرا    
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 چرا نزدیک همانجا جهاد را انجام نمی دهند؟،  

 که همان بیت المقدس را آزاد کنند، 

 که مسلمان ها بروند در آنجا سجده کنند!. 

 که این قدر راه دور را طی کردند،

 و خودشان را به پاکستان رساندند، 

 شوند،از آنجا غیر قانونی وارد افغانستان می 

 و در اینجا، 

 با خودشان پول می آورند،

 و در میان مردم ما تقسیم می کنند،

 که برادرت را بکش!، 

 که فرزندت را بکش!، 

 که اوالدت را بکش!، 

 که زن را بیوه کن!، 

 که بگذار اشک یتیم دربیاید!. 

 که خانه را ویران کن، 

 و وطن را از بین ببر...

 من به شما نگفته بودم،

 این ها می آیند؟که 

 »و آمدند....

 

 لینک سخنرانی کامل 

https://www.youtube.com/watch?v=_pQZoR٢٩p٧k 

 

 مبشنوی افغان پیرمرد این زبان از را احمدزي# اهللا نجیب# داکتر# باره در ها حقیقت

https://youtu.be/MzS٩dB١uaAE 

 

 بازگشت به نمایه
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است؟ رفتھ چھ افغانستان با ١٧٦   

 

 با افغانستان چه رفته است؟
 گنژرا

 

سپتامبر همان سال،  11به برج هاي دوقلو و مقر پنتاگون در  به دنبال حمله 2001امریکا در اکتبر(مهرماه) 

که به القاعده نسبت داده شد، و با بهانه قرار دادن اختفاي اعضاي القاعده در پنـاه طالبـان در افغانسـتان، بـا     

این کشوریورش بـرد و بـا ایجـاد طوفـانی از      همدستی اعضا پیمان ناتو، بدون کسب مجوز از سازمان ملل، به

نابودي تروریسم القاعـده،  "آتش و باروت، کشتار و ویرانی به حکومت طالبان پایان داد. ریگان هدف حمله را 

اعالم کرد. ازآن زمان چیزي حدود یـک مـاه کمتـر از بیسـت سـال      "دولت افغانی ودموکراسی –ایجاد ملت 

بازگشته است و تمام ادعاهاي امریکـا و همراهـانش ماننـد بریتانیـا،      "دانهظفرمن"گذشته است. و اما طالبان 

 المان، استرالیاو... نقش برآب شده است... 

هدف ما در این مقال تفسیر سیاسی این رخ داد نکبت بار براي مردم مظلوم افغانستان وجهان نیست. بـرانیم  

 تا موضوع را از زاویه دیگري مورد کنکاش قرار دهیم.

هـاي  روز، بخصوص پس از غلبه طالبان بر افغانستان و فتح بی مقاومت کابل ، آمارهاي مختلفی از هزینه هر 

تریلیون دالر(هـر تریلیـون را بـا     2,26شود که مبلغ شود. مثال گفته میانجام گرفته در افغانستان منتشر می

.) درطی 1000,000,000,000درضرب 2,26دهند، یعنی صفر قرار دارد نشان می 12عدد یک که دربرابرش 

بودجه عملیات اتفاقی ماورا بحـار   بیست سال در افغانستان هزینه شده است. جزئیات آن به این شرح است:(

میلیارددالر، بودجه افـزایش   59میلیارد دالر، بودجه عملیات اتفاقی ماورابحاروزارت خارجه  933وزارت دفاع 
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است؟ رفتھ چھ افغانستان با ١٧٧   

 

میلیـارد دالر، هزینـه  مراقبـت پیشکسـوتان (کهنـه       443بـا جنـگ    یافته پایگاه هاي وزارت دفاع در رابطـه 

میلیارد دالر،  530میلیارد دالر، برآورد سود استقراض براي جنگ در افغانستان 296سربازان) جنگ در عراق 

 تریلیون دالر)2,261شود که جمع کل آن می

هاي صـرف  در واقع امریکا به تنهایی این مبلغ را در جنگ افغانستان متحمل شده است. به این مبلغ هزینه 

خـواهیم ایـن اعـداد    شده از سوي متحدان امریکا در ناتو راهم باید افزود، که اکنون کاري به آن نداریم. مـی 

ه انـد. اگـر متوسـط جمعیـت     بزرگ را کمی خردتر کنیم تا در حد درك ریاضی مغزمـان بفهمـیم چـه کـرد    

میلیون نفر در نظر بگیریم، یعنی سهم سرانه هر افغانی از این پول حدود  30افغانستان را در این بیست سال 

درصد این پول صرف خرید بمب و موشک واسلحه و تجهیـزات نظـامی    80دالر بوده است. بیش از  75000

ـ   د. یعنـی در عـرض بیسـت سـال بـر سـرهر افغـانی        شده است، که بر سر مردم و خاك افغانستان ریختـه ان

 8,22دالر!، یعنی هر روزتقریبـا  3000دالراسلحه و تجهیزات نظامی ریخته شده است. یعنی هرسال 60000

دالر! جنگ پرهزینه اي بوده است، نیست؟ این عدد را بادرآمد ساالنه مقایسه کنـیم. منوسـط درآمـد سـرانه     

مبلـغ  2017ا ت2002هاي  مردم افغانستان بین سـال  

است. یعنی درآمدسرانه هر  دالر امریکــا بــوده   1131

روز تقریبا مبلـغ سـه دالر    سال در  16افغانی در طی 

ــغ  ــب و  8,22مبل دالر بم بــوده اســت. حــال آن کــه 

ادوات نظــــامی بــــراي او  موشـــک و تجهیــــزات و  

خریده  وبرسر او وخاك او  ریخته اند. 

ا بـه  هشود که این پولمی خوب این پرسـش مطـرح   

ــه    ــور ک ــان ط ــت؟ هم اس جیــب چــه کســانی رفتــه 

بینیم بخش اعظم این پول صرف خرید تجهیزات و سالح هاي کشتار از مجتمع هاي عظیم تولید اسـلحه  می

شده است. بخش مهم دیگري از آن نصیب مقاطعه کاران سیستم جنگی شده است که با عقد قرار داد وظیفه 

دو گیرند. از همین رو مثال کشته شدگان ارتش امریکا گ به عهده میها را در تامین نیازهاي جنرسمی دولت

) نفـر  4000سرباز وکشته شدگان پیمانکاران غیرنظامی امریکایی نزدیک به چهار هزار( )2500پانصد(هزار و 

 بوده است. والبته طبیعی است که بیشترین آسیب را مردم افغانستان دیده اند به آمار زیر دقت کنیم:

 نفر 2448تعداد 2021کشته شده امریکایی تا آوریل  نظامیان

 نفر 3846تعداد کشته شدگان مقاطعه کاران امریکایی 

 نفر 1144کشته شدگان اعضا کشورهاي عضو ناتو 

 نفر 66,000کشته شدگان ارتش و پلیس افغانستان 

 نفر 47,245تعدادکشته شدگان افراد غیر نظامی افغانستان 
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است؟ رفتھ چھ افغانستان با ١٧٨   

 

گـر رزمنــده گـان مخــالف   کشـته شـدگان طالبــان و دی  

 نفر 51,191

 نفر 444کشته شدگان از کارگران کمک رسانی 

 نفر  72روزنامه نگاران کشته شده 

جمع ایـن جـان هـاي از دسـت رفتـه بـه رقـم حیـرت         

نفر می رسد که با افزودن سـایر تلفـات از    172290اور

ــم    ــه رق ــمال و... ب ــتالف ش ــش، ائ ــده، داع ــه القاع جمل

نفـر  11000د. یعنـی سـاالنه   نفر بالغ می شـو 220000

نفر. البته به این رقم باید تعداد چندین برابره 30وروزانه 

زخمی ها و معلولین جنگی طـرفین را هـم افـزود، کـه     

نفر و سهم ملت افغانستان متاسفانه رقم دقیقی ندارد. اما همه می دانند که  22000سهم امریکا و ناتو حدود 

چنینی یکی از معظالت اساسی در بـین مـردم افغانسـتان اسـت کـه       مشکل نداشتن پا و معلولیت هاي این

سالمت جسمیشان را در بمباران ها، حمالت انتحاري، عبور از مراکز مین گذاري شده و... از دست داده و به 

باري بر روش ناتوان و زخمی خانواده هاي ستم دیده تبدیل شده اند. به این مسـائل بایـد مهـاجرت، از هـم     

 انواده ها، آوارگی، تحقیر در سراسر جهان را هم افزود...پاشیدگی خ

همه این واقعیت ها نشان می دهد که جنگ صنعت پولساز و سودآوري اسـت کـه در عهـد رکـود و بحـران      

اقتصادي سرمایه داري یه کمک دولت ها می آید تا با چرخیدن چرخ کمپلکس هاي نظامی جانی بـه جسـم   

 داري تزریق نماید و بقاي ننگین و ضد مردمی آن را مهیا کند.  بی رمق و وامانده نظام سرمایه

کنـیم و یـادآور   توان گفت. اما به همین مقدار بسنده مـی ها میدرباره افغانستان و تهاجم امریکا بسیار سخن

هـا و روابطـی   شویم که امپریالیسم یک کشور نیست. سیستم بسیار پیچیده اي متشکل از نهادها، سازمانمی

که جهان کنونی ما را در چنبره قدرت خـود بـه آسـتانه فلـج کامـل کشـانده اسـت. بـدون درك ایـن          است 

پیچیدگی و سازوکار عمل و اجراي آن قادر به درك مبارزه با امپریالیسم نخواهیم بود و مبارزان راستین ضد 

 امپریالیسم را هم به درستی نخواهیم شناخت. 

 نمایهبازگشت به 
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افغان دخترکِ  ،"گلزار" با مصاحبھ ١٧٩   

 

 ، دخترك افغان"گلزار"مصاحبه با 

 )شعري براي افغانستانِ مجروح(

 محمد خلیلی

 

، با دلی پر -"گلزار"-شاعر و نویسنده فرهیخته، محمد خلیلی که خود فرزند رنج و کار است، در شعر تازه اش 
و ارتجاع جهانی، باري دیگر به  احساس، درد و رنج مردم افغانستان را در این روزها که نیروهاي امپریالیسم

 .اند، در قالب مصاحبه مجازي شاعر با دخترك افغان به تصویر کشیده استمشغول "اشو زمانه زمین شخمِ"

سال پیش رهبر  20دختران و زنان افغان و قصه پرآبِ چشم ملتی مظلوم است که  ، امروز، نام همۀ"گلزار"
 دولِ آمیزبه دلیل توافق خیانت ابر از دست دادند و در این روزهای نابراهللا را در جنگشجاع خود، ژنرال نجیب

و جان و  شان مجروح و جسمبار دیگر روح، لیستی با حاکمان فاسد و فراري و تحویل افغانستان به طالبانامپریا
اشغالی دستور برخی مناطق رار گرفته است. طالبانی که در خوار قشان در معرض تجاوز طالبانِ آدممال و ناموس

خود  خانۀ سفیدي را از پنجره یا دربِ هایی که دختر خردسال و نوجوان دارند باید پرچمِخانواده"داده است: 
 "!آویزان کنند

 

 "پامیر"ام ! دخترك گلزارك

 بادام چشم

 بادامِ کوهیِ پرپر

 ات که نیستبیتوته

 چرخیمی

 به زیرِ آتش و ُتندر،
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افغان دخترکِ  ،"گلزار" با مصاحبھ ١٨٠   

 

 بگو

 نان و نوا به چه شکل است دخترم؟

 "لرزدهاي ناسورش میلب"

 !آب و نان نداریم آقا -

 ...خالبا پاي آبله و تب

 امگلزارك -

 هاي رنج تا به کجا...؟از این خرابه

 "تابداش میتابچشمانِ بی"

 .ست آقاتا هر کجا که ویرانی -

 گویی؟ات را میدیوارِ خانه

 دنیا رانه، سراسرِ  -

 .آوارِ خشم و خیش را آقا

 امگلزارك

 یعنی چه "کروز"

 و پام و پووم...؟ "ناپالم"

 یعنی شخمِ زمین و زمان آقا، -

 یعنی آتش

 هایمهاي عروسکو شعله

 .و خواهران و برادرهایم

 آه، دخترك ویران -

 ...ویرانی، پریشانی

 ام بگوگلزارك -

 تا کی و تا کجا

 توشهي بیتهبا پاي زخم و چن

 گاه کدامین بیشه؟تا قتل

 "ي گیسویش در باد استَشالله"

 اممن گرسنه و تشنه و خسته -

 ...چیزي به کیسه نداري تو

 .دیگر حرفی ندارم آقا

 آه،  -

 ...امگلزارك

 .نیز به معناي آبشار است "شَالله"بوك شاعر (با اندکی ویرایش) و کلمه صفحه فیس :برگرفته از

 

 بازگشت به نمایه                                                                                                                                   
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افغان ترکِ دخ ،"گلزار" با مصاحبھ ١٨١   

 

  ي شرمچامه

 شهنام دادگستر

 

 

 اي فغان از درد بی پایان نیک افغانیان    

 دردي ایمانیاناي فسوس از این همه بی    

 

 همتانواي بر ما خاموشان، بی دردها، بی    

 هاي قوم جانیانچشم بسته بر جنایت     

 

 پس کجا شد آن همه دعوي آزادي و حق؟    

 !قدرت اما پوچ و بی بنیانیان صاحبان     

 

  کردن بس نبود کشتن و سوزاندن و ویرانه     

 تا بجنبد مهرتان بر حال این زندانیان؟     

 

 ناامیدم ساختید اي پاپ و داالیی و شیخ     

 اي مغ و خاخام و کاهن، اي همه روحانیان      

 

 !تا به کی این همدمی با دشمنان آشتی       

 !ي رحمانیانکجا این اختگی، اي زمرهتا        

 

 شرمتان ناید دوباره بردگی گشته به پا     

 اند این رهزنان و زانیان؟ها بردهدخترك     

 

 باورم شد اي بزرگان جهان زور و زر     

 اید این وحشیان را بانیانخود همانا بوده     

 

 گویان گیتی! بر شما بایسته استپارسی     

 .ی با حافظانِ گوهرِ سامانیانهمره     

 1400/05/23تهران.            

 بازگشت به نمایه                                                    
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نیمروز سرزمین آوازھای( کابل دخترِ  ١٨٢ )  

 

 کابل (آوازهاي سرزمین نیمروز)  دخترِ

 سعید سلطانی طارمی

 

1 

 !دختر کابل   چشمه:

 سرد و تنها هستی         

 چشم هایت خیس اند         

 با سبویی خالی         

 سوي ما می آیی                  

 تشنگی هایت را          

 دوست می دارم                    

 اشک هایت را نه         

 اشک هایت،        

 ف اندشور و شفا        

 افتمیاد نفرین و نمک می         

 آب می خواهی؟        

 .بردار                 

 

 میهمان داریم   دختر:

 

 چه کسانی هستند؟   چشمه:

 شهسواران جسوري که چگور دلشان          

 زلف هایت را می خواند؟         

 یا         

 خواستگاري از دور         
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نیمروز سرزمین آوازھای( کابل دخترِ  ١٨٣ )  

 

 که به نام تو جهان را می خواهد؟         

 

 نه،  دختر:

 اجنبی هستند         

 شیشه اي رنگین در چشم         

 آتشی بران در در دست         

 به زبان دیوان        

 آب می خواهند        

 چاه مان خشکیده        

 من نمی دانم        

 از کجا می آیند؟        

 چه کسانی هستند        

 سرخ رو قرمز مو        

 را مانندآفتاب مغرب         

 همه را می سوزانند        

 اسب هاشان        

 بوي دریا دارد        

 .بوي دریایی دور        

 

 آه، دانستم  چشمه:

 اهل یونان اند          

 باد بی احساسی گفت         

 اسب اسکندر ”        

 سوي ما می آید                  

 شیهه هایش         

 می سوزاندرود را         

 من هم اکنون می خشکم         

 

               2 

 !دختر کابل       چشمه:

 آمدي؟               

 منتظر بودم،              

 می دانم                     

 سخت وحشی هستند              

 سیب پیري که سحرگه می سوخت              

 : موجز گفت ماجرا را به زبانی              

 آمدند و کشتند ”            

 ”سوختند و بردند             

 زندگی را خوردند            

 در مسیرم دیدم            

 که تمام تن خاك            

 بوي خونینی داشت            

 چه کسانی هستند؟            

 از کجا می آیند؟            

 

 آه،     دختر:

 تو نمی دانی           

 که مغول هستند؟                    

 از بیابان جهنم می آیند           

 همنژادان عذاب          

 .اند دست پرورده ي عزرائیل          

 کوه را می گریانند          

 شاد بودن را          

 تا عقوبت به عقب می رانند          

 زاز خدا نی         

 .جزیه می گیرند         

 

 کاش می دانستند  چشمه: 

 هرکسی باشند         

 .عاقبت می میرند        
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 دختر کابل را  چشمه:
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نیمروز سرزمین آوازھای( کابل دخترِ  ١٨٤ )  

 

 باز گریان ومی بینم          

 ي آن گردوي پیرنکند سایه          

 پرده از راز تو برداشته است؟          

 جاي غم نیست بیا          

 سردي آب هم با همه ي دل          

 داغ چشمان تو بر دل دارد          

 آب می خواهی؟          

 .بردار                      

 آب می خواهم   دختر:

 میهمان داریم          

 چه کسانی هستند؟   :چشمه

 نامشان چیست؟

 دختر: من نمی دانم

 .هستندشاید آن باد بداند چه کسانی         
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 باد دیوانه نمی دانست  چشمه:

 سخنانی می گفت         

 .که به هذیان می ماند                     

 :گاه می گفت         

 از هوا می آیند         

 و زمین را می بلعند         

 :گاه می گفت         

 از زمین می آیند                      

 وبندآسمان را می ک        

 گاه می گفت زمین        

 مثل یک سیب چروکیده فرو خواهد ریخت        

 پسران حوا       

 در نمازي طوالنی       

 صلح را قربانی خواهند کرد      

 :گفتگاه می     

 رنگین ها می آیند چشم     

 و به ابعاد فضا می خندند     

 و می اندیشند     

 که جهان      

 صدایی که نخواهد داشتبا      

 به زبان آنان     

 .فکر خواهد کرد     
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 باد می داند  دختر:

 چه کسانی هستند        

 از کجا می آیند        

 و چرا       

 خانه ي ما را        

 مال خود می دانند       

 مرگ در بازو       

 سرخ رو، قرمز مو       

 به زبانی که نمی دانم       

 آب می خواهند       

 سکه هاشان را       

 همه جا می پاشند      

 جیبهاشان لبریز است       

 از آدامس و شکالت       

 دست هاشان       

 .از تفنگ و مرگ     

 

 !چشمه: آه دانستم دختر

 چه غم انگیز است         

 از پس آن همه خون و غارت        

 از پس آنهمه سال        
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نیمروز سرزمین آوازھای( کابل دخترِ  ١٨٥ )  

 

 !باز هم اسکندر       

 !باز هم اسکندر       
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 آواز پایان     

 

 دختر: واي تا کی؟

 تا کی؟                    

 آفتاب،        

 جسد فرزندانم را خواهد خشکاند        

 باد،       

 بوي آنان را       

 در جهان خواهد افشاند      

 و بهار     

 اخون آنان را در گله     

 خواهد جوشاند                  

 واي تاکی؟     

 تا کی؟             

 ام غارت خواهد شدخانه     

 و ز پستان هایم     

 جاي آن شیر زالل     

 کینه خواهد جوشید؟     

 

 !چشمه: آه دختر، دختر

 غم به دل راه مده         

 روي باروي بلند کابل         

 ي گلگون بردار برقع از چهره        

 بند گیسو بگشا        

 و فرو ریز به پاي دیوار        

 خون فرزندانت        

 زال را        

 پاي دیوار تو خواهد آورد       

 گوش کن انگار         

 باز رودابه ي ما می زاید         

 روي باروي بلند کابل         

 پر سیمرغ در آتشدان است         

 بادها می رقصند         

 بوي رستم می آید         

 .بوي رستم می آید         

              ***           

 

 بازگشت به نمایه
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نکنید سکوت ١٨٦ !  

 

 صحرا کریمی، بازیگر و کارگردان سینما:

 سکوت نکنید! 

 

وارد  ،و از سر اتفاق خود را در ایران گذراندتحصیالت دبیرستانی  ،سینماو کارگردان  بازیگر ،: صحرا کریمیگنژرا
 ،از تصرف کابل به دست طالبانزیر را پیش اش تغییر کرد. او دردنامۀر زندگیکار در سینماي ایران شد و مسی

 خطاب به سینماگران جهان نوشته و انتشار داده است:

*** 

امید اینکه مرا همراهی کنید تا از مردم نازنین سرزمینم، به ویژه فیلمسازان در نویسم و با با قلبی شکسته برایتان می
اند. آنها دست بـه  برابر طالبان حفاظت کنم. در چند هفته گذشته، طالبان کنترل بسیاري از مناطق را در دست گرفته

مردان خود فروختند، زنی را بـه  هاي زیادي را ربودند، دختران کوچک را به عنوان عروس به قتل عام مردم زدند، بچه
هاي عزیز ما را شکنجه دادند و کشتند، یـک  خاطر لباسش کشتند، چشمان زنی را از حدقه درآوردند، یکی از کمدین

هاي دولت را کشتند، افراد وابسته به دولت را تـرور کردنـد، در   شاعر و مورخ را کشتند، رئیس مرکز اطالعات و رسانه
هایشـان در  هـا پـس از فـرار از والیـت    آویز کردند، و صدها هزار خانواده را آواره کردند. خانواده مال عام مردان را حلق

ها غارت می شوند و نوزادان به دلیل نداشتن شیر هاي کابل و در وضعیتی غیربهداشتی به سر می برند. اردوگاهاردوگاه
 در برابرش سکوت کرده است.جان خود را از دست می دهند. این یک فاجعه انسانی است و دنیا 

دانیم که عادالنه نیست. ما می دانیم تصـمیمی کـه بـراي رهـا کـردن مـردم       ایم، اما میعادت کرده ما به این سکوت
افغانستان گرفته اند، اشتباه است، این خروج شتابزده نیروها، خیانت به مردم ما و تمام کارهایی است کـه مـا هنگـام    

اش حکومـت تاریـک   سرد براي غرب کردیم. پس از آن مردم ما فرامـوش شـدند و نتیجـه   پیروزي افغان ها در جنگ 
طالبان شد و اکنون، پس از بیست سال تالش براي حصول دستاوردهاي عظیم براي کشور و به ویژه نسل جوان، همه 

 روند.دوباره در این رها شدن از بین می

انـد کـه   اي سـکوت کـرده  هاي بشردوستانه جهان به گونهو سازمانما به صداي شما احتیاج داریم. رسانه ها، دولت ها 
اي به آنها اعتماد بـه  با طالبان مشروع بوده است. هرگز نبوده. به رسمیت شناختن طالبان به گونه” توافق صلح“گویی 

ر آنچه که من به نفس داد تا دوباره به قدرت برسند. طالبان در تمام مراحل مذاکرات با مردم وحشیانه رفتار کردند. ه
عنوان یک فیلمساز در کشورم براي ساختن آن تالش کردم در خطر سقوط است. در صورت تسـلط طالبـان، تمـامی    

کنند، و گیریم. آنها حقوق زنان را نقض میهنرها ممنوع خواهد شد. من و سایر فیلمسازان در لیست ترور آنها قرار می
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١٨٧   

 

شـود. زمـانی کـه طالبـان در قـدرت      ، و صداي ما براي همیشه ساکت مـی شویم ما به گوشه تاریک خانه فرستاده می
میلیون دختر افغان بـه مدرسـه    9رفتند صفر بود. از آن زمان تاکنون بیش از بودند، تعداد دخترانی که به مدرسه می

دانشجویان درصد  50رفته است. در شهر هرات، سومین شهر بزرگ افغانستان که به دست طالبان سقوط کرد، تقریباً 
از آن خبـر دارد. طالبـان در همـین چنـد هفتـه      زنان بودند. اینها دستاوردهاي باورنکردنی است که جهان بـه نـدرت   

دختر مجبور به ترك  بسیاري از مدارس را ویران کرد و دو میلیون
 تحصیل شدند.

ام فهمم. من ایستادهفهمم. این سکوت را نمیمن این جهان را نمی
توانم. من به متحدانی ماننـد  جنگم، اما تنها نمیو براي کشورم می

شما نیاز دارم. لطفاً به ما کمک کنید تا دنیا به آنچه که بر مـا مـی   
وسـط مهمتـرین رسـانه    گذرد اهمیت دهد. لطفاً با اطالع رسـانی ت 

کشور خود در مورد آنچه در افغانستان در جریان است، به ما کمک 
 کنید. خارج از مرزهاي افغانستان صداي ما باشید.

اگر طالبان کابل را تصرف کند، ممکن است دیگـر بـه اینترنـت یـا     
هیچ ابزار ارتباطی دسترسی نداشته باشـیم. لطفـاً از فیلمسـازان و    

ت کنید تا از ما حمایـت کننـد، تـا صـداي مـا      هنرمندان خود دعو
باشند. این جنگ یک جنگ داخلی نیست، این یک جنگ نیابتی است، این یک جنگ تحمیلی است و نتیجـه توافـق   

هـاي خـود بازتـاب دهیـد و در مـورد مـا در       توانید این واقعیت را در رسانهآمریکا با طالبان است. لطفاً تا آنجا که می
 بنویسید. هاي اجتماعیشبکه

جهان نباید به ما پشت کند. صداي زنان، کودکان، هنرمندان و فیلمسازان افغان باشید. این حمایت بزرگترین کمکـی  
 است که در حال حاضر به آن نیاز داریم.

نـد.  لطفاً به ما کمک کنید تا دنیا افغانستان را رها نکند. لطفا به ما کمک کنید قبل از اینکه طالبان کابل را تصرف ک
 بازگشت به نمایه  فرصت کم است، شاید فقط چند روز. از شما ممنونم. قدردان شما هستم.

 

 

 

مــن ایــن جهــان را 
ــی ــن  نم ــم. ای فهم

فهمم. سکوت را نمی
ام و براي من ایستاده

جـنگم،  کشورم مـی 
 توانم.اما تنها نمی
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جوان نسلِ  جنبشِ  ١٨٨   

 

 جوان نسلِ جنبشِ

 رسول پویان

 

 

 اسـیر فـتـنـۀ چـرکـیـن پاکسـتـان شدند مردم

 به طرح انگریـزوامریکا ویران شدند مردم

 انگریـز آمـد در خاوراز آن روزي که پاي 

 گرفتار نفـاق و بی سر و سامان شدند مردم

 خراسـان کهن میدان جـنگ کینه تـوزان شد

 به گرداب شب تاریک غم گردان شدند مردم

 به دورخویش میپیچند وراه چاره پیدانیست

 از آن وقتی که بند دایـرة شیطان شدند مردم

 قرونی درنفاقِ خانه جنگیهاي زي زي رفت

ـه ُکـنـــدة مجـبــــور آتـشـــدان شــدند همیـشــ
 مردم

 هماره شـه شجاع هـا آمـدنـد با زور بیرونی

 به نام قـوم ومذهب تابع و پسمان شدند مردم

 یقـیـنـاً امـریکا از انگلـیس امـداد می جـویـد

 ز جورنقشه هاي کهنه بس ناالن شدند مردم

 سـران ارگ و طالـب نـوکـران اجنبی باشـند

 بازي هـاي مـزدوران شدند مردمتمـاشـاچی 

 خلیل زاد و غنی و کـرزي آخـر میهن ما را

 به پاکسـتان دادیـد، ناله و افـغـان شدند مردم

 غنی بیست سال با اقوام مظلوم وطن جنگید

 فراري راکنید پرسان؛هان! افغان شدند مردم

 کجاشدنام وننگ وغیرت والف وطن دوستی

 ان شدند مردمفــداي حـیـله و نـیرنگ نـامـرد

 سـیه کردیـد روي خـویشتن را باز در تاریخ
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جوان نسلِ  جنبشِ  ١٨٩   

 

 افشان شدند مردمزبی ننگی تان ازدیده خون 

 غنی درارگ بازي کرد وطالب برسر میدان

 ز نیرنگ سـیابازیچـه هـا حیران شدند مردم

 غنی ارتش را تسـلـیم پاکـستان و طالب کرد

 به حال افسر وعسکر بس گریان شدند مردم

 به ظاهـر ضد پنجابید و در باطـن مزدور اید

 وطن بفروختید بس بی بها پژمان شدند مردم

 دروغ وخوشکل دموکراسی نیستدگرحرف 

 مقـابل با امیر دسـت عمران خان شدند مردم

 دوباره مکتب نسوان و دانشگاه شـود مسدود

 اسـیر جنگل تاریک پـر حـیــوان شدند مردم

 چـرا آمد امریکا؟ چرادرنیمه شب بگریخت؟

 لگـدمـال عجــائـب بـازي دوران شـدند مردم

 د بربادهرآن چیزیکه امریکا به کشورداد، ش

 بـه دسـتور قـرارداد قـطر ویـران شدند مردم

 به نام ترجمان فکرجوان را می برند ازملک

 مقـابـل بـا هـزاران فـتـنـۀ پنــهـان شدند مردم

 فکنده پـول و ثـروت رهـبـران پـیر را در دام

 بـه نیروي جـوان از دل هـم پیمان شدند مردم

 آزاد بـه زور جنـبـش نسـل جـوان میهن شـود

 اگر با دانش وعقل وخرد خواهان شدند مردم

 

 16/8/2021رسول پویان 

 

 بازگشت به نمایه

 

 

 

 

 

به نام ترجمان فکرجوان را مـی  
 برند ازملک

مقـابـــل بـــا هـــزاران فـتـنـــۀ 
 پنــهـان شدند مردم

فکنده پـول و ثـروت رهـبـران 
 پـیر را در دام

بـه نیـروي جــوان از دل هــم    
 پیمان شدند مردم
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  !کابل ١٩٠

 

 کابل!
 بهروز مطلب زاده

 

 کابل

 قلب خونین منطقه

 کابل

 دلِ خونچکانِ هرچه مرد و زن

 کابل

 آوردگاه رستم دستان

 کابل

 پوش همیشه در عزاعروس سیه 

 کابل

 آشیانِ سوخته سیمرغ

 کابل

 شهرِآفتاب و باد و طوفان و سهمگین

 کابل

 معیادگاه خشم

 کابل

 شهرِ در حصارِ قله هاي پرغرور

 کابل

 »دوستان« شهرِ زخم خورده دیرین ز

 کابل

 شهر عشق و نفرت و جنون

 کابل

 کویرِ ماتم و درد و اشک

 گابل

 زادگاه افعیِ افیون

 کابل

 کشتزار سوخته شقایق

 کابل

 شهر داغ و درفش 
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١٩١   

 

 کابل

 شهر هزار زخم 

 کابل

 شهر بوسه خدا بر لب تبدار ابلیس

 کابل

 شهر حماسه هاي از یاد رفته

 کابل

 شهر انفجار، مناجات، دشنام

 کابل

 شهر ویران ِ دالر و دینار

 کابل

 شهر دروغ، جهاد، شرارت و تعصب

 کابل

 به آسمانشهر دست هاي گشوده رو 

 کابل

 شهر اسیر و در بند

 کابل

 شهر نیازمند و چشم به راه فریاد رسی ز راه دور.

 آه ...

 این زخم خورده دل

 یاري می طلبد

 زمن...

 زتو...

 ز ما...

  آلمان 2001سپتامبر  23                             

 
 

 بازگشت به نمایه                                                                                                                                
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مالعمر دانستی می کاشای ١٩٢   

 

 کاش می دانستی مالعمراي
 سال 20ي شعر از سیدعلی صالحی درفاصله دو

 

  اي کاش
  دانستخاشاك خفته به راه باد می

  چه پاییز دست به داسی
  .کمر به قتل عامِ گندم و بابونه بسته است

 
  اي کاش

  وطني بیبوته
  دانستبه راه باد می

  منزلِ بیابان وي بیچه آواره
  !ايچه سوختن به خاکستر چاله

 
  تو پیرم کردي مالعمر

  مگر مرا به جرمِ کدام حرام
  اندي باد آفریدهاز پیچ و تابِ تازیانه

  که در سرزمینِ تو زن زاده شدم؟
  اَم به خاموشیِ وطنخوانیدیگر چه می

  من
  سارِ سربریده به باالي دار

  ي پستو نشینِ توُکتک خورده
  تو

  دستار بند حد زنانِ هار
  ي قندهارفتوانویسِ قلعه

  به بامیانخواهی از کُشتنِ بودا دیگر چه می
  بلبل به باد غیس ...؟

 
  !کاردریغا کبوتر کُشانِ کهنه

  سلیمه به سنگسار و
 خواهرم به خانه مرد، 

  کودکانم به کابل و
  .هاي کویتشویم ... کرانه

 
  پس ما مگر
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کابل ھی کابل، ١٩٣ !  

 

  ایممعجزه مردهمقابلِ کدام کتابِ بی
  پناهیِ آدمی راکه بی

  !ایدگوران ندیدهجز ِجرزِ دیوار و مزار زنده به 
  پس این برَقع پوشِ کابلی

  کی از پستويِ هزار حجاب به در خواهد شد؟

 
  دریغا مالعمر
  دانستیاي کاش می

 .ترا نیز به گمانم زنی زاییده است

 1380دریغا مالعمر/انتشارات آرویج/  

 

 کابل، هی کابل!

 

 

 کابل، هی کابل!

 ست مناین عمري

 در عزايِ تو

 ام.شیون کم آورده

 

 کابل، هی کابل!

 العزايِ وطن...وطن!عین

 ست که ماهاین عمري

 دیگر از مزارِ مسعود

 کند.طلوع نمی

 

 کابل، هی کابل!

 شرفبی به آن گردنْ شکستۀ

 بگو

 ايگور به گورِ هر گوري که رفته

 آخورنشینِ همو خواهی شدباز 

 که بیرق

 به نوبت دیگري داده است.

 

 گویم: مردك!من به تو می

 ايتو با مردمِ خود چه کرده

 که مرگ از هراسِ مرگ

 رود.پیشبازِ پتیاره می

 

 کش!دریغا... زنْ کشانِ کباده

 این تاجِ هر جایی نشین

 صورت شمابراي سرهاي بی

 سنگین است!

 منتظر باشید

 آرشخدنگ 

 دوباره به جوزجانِ خسته

 خواهد رسید.
 

 خورشیدي 1400مردادماه  26 -تهران

 
 

 

  

 بازگشت به نمایه
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دفاع بی و تنھا افغانستانِ  ١٩٤   

 

 افغانستانِ تنها و بی دفاع
 رحمان

 

 سپاه مرگ، موج برداشته بود
 مثلِ موجِ کرونا،

 که جان مردمان میهن بالزده ام را

 می ستاند

 و یا طاعون که پرده سیاه مرگ

 بر پیشانی تاریخ نشانده

 

 همه دروازه هاي شهر،

 به روي تحجر گشوده شد

 و حاال طالب،

 از دخمه هاي تاریخ بازگشته

 با ریشی بلند

 و اسلحه بر شانه

 از روي استخوان هايِ فراموشی

 فرشِ قرمز نهادهپا بر 

 پشت سر،

 غبار سیاهی از جاده ها

 بر سقف آسمان نشانده

 از شهرها بوي مرگ می آید

 بوي خون، نقش زده،

 بر خانه ها و... شهرها 

 افغانستان تنها

 و بی دفاع،

 سر بر بالینِ مادران سوگوار گذاشته

 دخترانی، با بکارتی برداشته

 به خون نشسته 

 و فریاد مرگ،

 بلند می آید از هرات،

 
 از مزار شریف

 از بلخ و شهرهاي دور می آید

 شیونِ مادرانِ سیاهپوش 

 در گوش کابل می نشیند

 جنبش َتحجر و سیاهی،

 آماده جلوس،

 بر تخت حکمرانی ست

24  /5  /1400    

 

 

 بازگشت به نمایه                                                                                                                                                         

 

 

 

 


