
 
  
 

 

 حامد نوید

 

 2018جون  26سه شنبه                         

 دارم همه نامهای تاریخی آن افتخار من به موجودیت وطنم و
 

 

قدیمی تری داشته مانند بسی کشورهای دیگر نامهای   بدیهیست که درنشیب و فراز زمانه ها میهن عزیز ما، افغانستان کنونی،

که این نامها مربوط دوره های پیشین تاریخ است. ترکیه زمانی بنام اناتولیه یاد میشد، ایتالیا بنام روم ، فرانسه گال، ایران 

نامهای آریانا، خراسان یاد میگردید که همه برای ه فارس و هند سرزمین بهارت ،بهمین گونه افغانستان نیز در ادوار کهن ب

سانیکه به تاریخ  شکوهمند افغانستان اهمیت میدهند گرامی و ارزشمند است. البته نباید فراموش کرد این که خطه من و همه ک

های باستانی به مثابهٔ کشور های امروزی با سرحدات معین سیاسی نبوده، بلکه درجهان امروز خطه های تاریخی مانند 

 دین کشور قرار دارند.خراسان، سیستان و ماورا النهر درداخل ساحهٔ خاک چن

سازمان جهانی ملل متحد با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن منحیث یک  امروز نام افغانستان در میان کشور های جهان در

 .مملکت آزاد ومستقل ثبت است

ستند و متأسفانه چندیست که عده ای بجای توجه به مسایل بنیادی کشور درگیر جبهه گیری های بی ثمر کشور سمتی و قومی ا

حتی باالی نام میهن خود اعتراض دارند.اکنون که فقر، مرض، بیکاری، و نفاق دامنگیر ملت شریف افغانستان میباشد، وهمه 

راه حفظ امن عامه و استقرار صلح جان های شیرین شانرا از دست میدهند، و بسی بیگنه  روزه صدها سرباز جوان افغان در

افگن میگردند، فکر نمیکنم که تغییر نام بهبودی را درحال ملت رنج کشیدهٔ افغانستان ببار دیگر قربانی حمالت ظالمانهٔ دهشت 

آورد، بجز اینکه بر بی ثباتی وهرج مرج سیاسی بیافزاید. وطن ما به کار مداوم، مثبت اندیشی و عدالت اجتماعی نیاز دارد، 

 .داردپیشرفت وتعالی وطن بدور نگه را از مسیر صلح، نه به مسایلی که ما
 

برای من افغانستان و تمام نامهای تاریخی آن گرامیست و روی این اصل این غزل را  که سالها پیش به اقتفای شعر معروف   

"بتخانه نشین استم از کعبه سخن دارم   حیف است مسلمان را زین کیش که من دارم " دهقان  شادروان حاجی محمد سرور

 :یمسروده بودم  تقدیم ادب دوستان مینما
 

 ریشه
 

 چون سرو سرافرازم شــادم که وطن دارم        تا ریشه ای در خــــاکم آن مرز کهن دارم
 

 ان به بدن دارمـمیخــــوانم و میگویم تا ج         ـبوطن هر شب صد نغمه مرا بر لـ با یاد
 

 من دارمهر رنگ نهی نامش ملکیست که         گر کشور افغانش یا مهد خراســـــــــــانش

 

 این جامۀ گلـــگون را ز آنروز به تن دارم        تا موج شـــــــــقایق را با تیغ جفا بــــستند
 

 ن دارمــه دهـم آتش بـــــر سوزانمـجمدر         حفل هرچند خموشم منـچون شمع به هرم



 

 من روی سخن دارم ای هموطنــــــــم باتو        با غیر نمـــــی گویــــــم از حال دل زارم
 

 ن دارمـــالبم و غوغایی در دشت و دمسیــ        از درد نه پرهیــــــزم و زمعرکه نگریزم
 

 "ـواند سرودی را "کز سبزه کفن دارممیخــ        میهن ۀدهقان اگرش از عشـــق در مزرع
 

 مـــــن دارمــاد چــواخـــوانی بریـاز دور ن        لیکن من حیران بیـــن کاندر قفس هجران
 

 ُمشکی ز تـــخارستان خوشتر ز ختن دارم         با شـــــــعر تر دری تا وصف وطن گویم
 

  رازم شادم که وطن دارمـر افـچون سرو س        ــاکم آن مرز کهن دارمتا ریشه ای در خـ
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