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 اهداء

، قلم بدستان ،نويسنده گان، ،همکاران گرا میعالیقدرخانم وفرزندان عزيزم ،دوستان  به

کشورمان به ويژه استادمحترم غالم علی فگارزاده شاعرونويسنده عرای گرانقدرش

م فضل استادمحترحیدريگانه نويسنده شهیرو شاعرتوانای کشورما ، ،استادمحترم دکتورغالم 

 ابرمرد قلماستادمحترم گل احمد نظری اريانا وکالم ء شاعرشرين سخن وزيبا الحق )فضل(

تیب را درترمن مینما يم که وقدردانی  بیکران یاء اظهارسپا سويک دنوداستان تقديم نموده 

ممنون ومشکورهستم ازهمه کسان  و.مستقیم نمودند همکاری،اين مجموعه کمک رهنماعی 

م ويدرپهل )مادی ومعنوی( ازلحاظساله انواده ام که درتهیه وترتیب اين ربه ويژه اعضای خ

رساله  نايوتنظیم ترتیب درجمع آوری ،وشرايط من زمان  قابل تذکرمیدانم که.ستاده بودند يا

با وصف تالش ها وقربانی  ما به آتش جنگ میسوزدم وطن دآغاز نمودم که هنوزمربنام شعر

حمالت وحشیانه هراس افگنانه  اع ازمردم وکشورمادفامردرکشورما مسلح  نیروهای های

حمالت هراس افگنان  ه ومردم ما قربانیعلیه مردم ادامه داشتبه کمک کشورهای همسايه 

م فقط نفرت وانزجارم ه ودارداشتم کشورومردم قه که نسبت به وطن ،عشق وعالمن .  میشود

 فرهنگیاگرازلحاظ ادبی،، نوشته هايم انعکاس دادم دررا نسبت به جنگ وجنگ افروزان 

 مسرتمن را رهنمائی فرمائید با کمال باشد ،شکل ومضمون کدام کوتاهی داشته  ء،محتوا

نیک شما باقدردانی وازنظريات سازنده  خواهم پذيرفت ضمن ان ايما نداریوداقت ص،

                                   .  ددرغنامندی نوشته هايم استفاده موثرخواهم نموبلکه نمود خواهم  زادالوصف استقبال

  اعرض حرمت واحترامب

                غوروال -سعدالدين 
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 ۱  تقريظ

ن از شعر و ادب گفته میشود؛ ياد ما از هر شخصیت و هر عنصری می آيد که در وقتی سخ

 بارور ساختن ادبیات کشور زحمات و تالشهايی را انجام داده و نقش تأثیرگذار داشته است.

محترم سعدالدين غوروال يکی از آنجمله شخصیتهای فرهنگی واليت غور است که سهم 

ن با عالقمندی تمام در راه بارور ساختن عرصۀ شعر خويش را منحیث يکی از نويسنده گا

 بیان داشته است. ,و ادب کشور ايفا نموده و احساساتش را در قالب اشعارش

محترم غوروال که از متن جامعۀ محروم کشور چشم به جهان گشوده و تلخی های زنده گی 

را به چشم سر را از همان آوان طفلی تا بزرگی چشیده و بی سرو سامانی های اجتماعی 

مشاهده کرده است، اشعارش آمیخته با همین دردها و آالم زنده گی است که خواننده را بار 

 ديگر به ياد اين شعر ماندگار حضرت سعدی بزرگوار می اندازد: 

 که در آفرينش ز يک گوهراند  بنی آدم اعضـــای يکديگرانـــد

 قـــــرارديگر عضوها را نماند   چو عضوی بدرد آورد روزگار

به نظر بنده، ديباچۀ شعری کنونی محترم غوروال صاحب زيادتر از همین چهار مصرع 

رنگ گرفته و ناقراری هايش را با خاطرات متأثر کننده يی از درد و رنج هموطنان آسیب 

رسیده ومتضرر ما در مقاطع مختلف زمانی به شیوۀ مناسب و ماالمال ازعطوفت انسانی 

 بیان نموده است.

گی آدمی در بستی از نمودهای متضاد زنده طور عموم اشعار غوروال صاحب حاوی جمعب

جامعه میباشد که درآن نیکی و بدی، پاکی و پلیدی، راست و دروغ، عطوفت و بیرحمی، 

صداقت و ناراستی، صلح و جنگ، زيبايی و زشتی و انصاف و بیعدالتی گويايی خاص 

ای حقیقی به نحو شايسته يی درآن رنگ میگیرد. مثالً خويش را پیدا میکند و انتخاب سوژه ه

 دو قطعه: دراين 

 قلب ها همه بی رحم شده اند،

 قلب آدمیزاد از همه زيادتر.

 از کشیدن بار اين همه بیرحمیها  زمین 
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 عاجز مانده است. 

   آشیانه ها در هرمکانی 

  به آ تشکده هايی ازجهنم مبدل گشته اند 

 ا،از وحشت اين آتشکده ه

 ها، به دورهای دور فرار کرده اندعاطفه 

در برخی از اشعار میتوان وضاحت سخن شاعر را در بیان ظلم و بیرحمی ها به خوبی 

مشاهده کرد و عمق نفرت و انزجار او را از خشونت و جنگ درک و حس نمود. مثالً دراين 

 قطعه: 

 شهر و بازار که تازه جان گرفته بود، 

 ود جنگ،همه را در زيرسايۀ د

  برشکستند و دزديدند؛ به باد و شمال دادند، 

 اينها همه عايد جنگ است، میدانید؟ 

 آری،

 قربانیان جنگ فرزندان آدمی زاد اند،

 انسان اند، افغان اند و مسلمان. 

 زبان های آشنا، همه يکجا خفک شدند 

 همه رسم آدمی زاد را فراموش کرده اند

  شده  رسم مردانگی به زور اسلحه حقیر

 را دزديده اند. آن
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بلی! برداشت احساسات و تأثرات نیک غوروال صاحب از محیط و اجتماع که خود جزئی 

صداقت زيسته و متعهد و باورمند به اصول  که همیشه در پاکی و ازآن است و مهمتر اين

و تحسین  راسالم، با همت و با شجاعت در تقابل با زشتیها و پلشتیها قرار داشته است، قابل قد

میباشد. من برايش از درگاه پروردگار عالمیان، طول عمر و موفقیت های زياد در راه تداوم 

 از طريق سرودن اشعار نغز و دلنشین استدعا مینمايم رسانیدن پیام حق 

 

 فگارزاده، شهرکابل

 ۱۳۳۱سنبلۀ 
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 ۲تقريظ 

 «شهردربند صلح و جنگ»

به ياد می آورم، با همان اتاق مسافری و هر وقت که دوست عزيزم، جناب غوروال را 

کتابخانه ی کوچکش، در نظرم مجسم می شوددر دهه های پنجاه وشست،در کابل، همسايه 

رو می شديم، اوهمیشه گپ را به کتاب و فرهنگ می رساند. روز اول که بوديم، تا روبه

آن ديدار دانستم  وارد اتاقش شدم، بعضی از کتاب های دوست داشتنی اش را نشانم داد و در

که وی در شغل رسمی خود نیز با امور فرهنگی، سروکار دارد ومورد تحسین همکارانش 

ت؛ از کوچ و سرگردانی نیسهم قرار می گیرد... .البته در افغانستان، سرنوشتی طبیعی تر 

زودی سنگ فالخن دور دستها شدم و پس از آن، بايد عمری، سپری می شد تا  من نیز به

ه هايمان در انترنت به يکديگر برسد و در تابستان امسال، ببینم که سخنان صمیمی باز، را

غوروال عزيز، رنگ شاعرانه نیز گرفته است.غوروال در اين سال های جانگداز در همه 

کوره های بیداد، سوخته؛ ولی، همت و صداقتش، رنگ نباخته است. او در پیشگفتار اين 

رين شاه و اين خود برت« من شاعر و نويسنده نیستم.» ی نويسد: دفتر نیز مستقیم و آينه وار م

بیتی است که بايد نصب العین ورزيده ترين قلمها نیز باشد.وقتی اين واگويه های او را مرور 

کردم و ديدم که چگونه زبان بی پیرايه اش از درد بر خود می پیچد و در برابر فاجعه، تقال 

که اليه يی از مکتب خوانده ها و مشتاقان روشنی و پیشرفت می کند، بیشتر از پیش دريافتم 

ای داشته ه»در اين سرزمین مغضوب، چه زجری می کشند و گفتم کاش اندکی از آتشی که 

در سینه دارد به ذهن سرآمدان میدان دستور و نگارش و عروض و قافیه و ديگر « غوروال

وز ؛ ولی با همین س«قلف»ی نوشتند ، م«قفل»نیز سرايت می کرد تا به جای   فوت و فن ها

 راستین و همین صفا و همین امیدواری و شهامت.

در پايان با خوشحالی ياد آور می شوم که شاعر گرامی، آقای فگارزاده، در تقريظ خود، 

اشارات مفید و کاملی به جنبه های گوناگون اين دفتر شريف کرده اند و من، ضمن ستايش 

جناب غور وال و آرزوی پايندگی وی و قلمش ، اجازه می  دلنگاره های دوست عزيزم،

 خواهم فقط، بندی از يک سروده را بعنوان حسن ختام در اين جا بیاورم:

 آری ، داشتم آرزو و امید

 تو سبز شود که باغ و بستان 

 و سروقدت، بلند و با ثمر؛
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 اما چه شد؟ جنگ شد،

 همه دود و خاکستر شد و به باد فنا رفت... .

 عرض حرمتبا 

 1122غالم حیدر يگانه، 
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 ۳تقريظ

بدون مبالغه تمام دگرگونی های اجتماعی درهرجامعه مديون ومرهون تالش ها وکوشش 

های متداوم فرهنگیان و انديشه پردازان آگاه و رسالتمند همان جامعه می باشد .انديشمندان 

وپنجه نرم کرده اند تا توانستند حقايق  که باتحمل هزارها مشکل موجود در اجتماع دست

موجود را درک ،تحلیل وتجربه نمايند وسپس آنها را باقبول خطرات جانی ومالی  زيب قلم 

کردند وبه گنجینه های گران بهايی ادبی افزوده اند.يقینا هرگامی ولو بسیار کوچک هم باشد 

 ه دارد که داردی فرهنگ يک جامعدرين راستا جای خاصش را در شگوفای وبارور

هرچند بنابر موجوديت وضعیت ناهنجار درين کشور پرداختن به کارهای علمی وادبی 

وفرهنگی کار نهايت دشوار وپیچیدۀ هست اما خوشبختانه فرهنگیان وقلم به دستان اين 

مرزبوم که دلیرانه  ورسالتمندانه با قبول هزارهای خطر وحتی قبول خطر مرگ حقايق را 

اری واقعا بزرگ  با روحیۀ ايثار وفداکاری واز خود گذری به اين کار مبادرت می نويسند ،ک

(که حقايق تلخ شهردربند صلح و جنگمی ورزند . نوشته های جناب سعدالدين غوروال )

روزگار ما هستند با کمال ساده گی وبصورت طبعی و دست نخورده با کلک های رقم خورده 

وانديشه های مختلف مستقیما در تماس بوده وخود است که شخصا خودش با افراد مختلف 

 همه چشمديد ها وتجارب تلخ روزگارش را تجربه نموده وسپس زيب قلم کرده است.

نوشته ها وسروده های جناب غوروال  بیانگر احساس های عاطفی وقلب پاک وذهن حساسش 

می درمورد حوادث گوناگون اجتماعی وانواع مظالم وبی عدالتی های اجتماعی 

باشد.اوتوانسته است برای روان آدمیت پیامهای قلبش را همراه با  پیام های اکثريت خموش 

ملتش را که بیشترين زيانهای اجتماعی را متقبل می شوند با زبان نثرونظم درقالب های کهنه 

ونو به طور شايسته وبايسته بیان نمايد. هکذا بايد ياد آور شد که در همه انواع نوشته های 

اب غوروال احساس وعاطفۀ قوی ، دلسوزی وصداقت، داشتن تعهد وتقوی پیامبرانه جن

همراه با انديشه های عرفانی ناب وعقايد اسالمی مخلصانه موج می زند. بصورت کل جناب 

غوروال شخصیت استثنايی هست که میخواهد به ملت ومردمش به زبان ساده بگويد که ملتش 

اس تاريخی به وحدت وهمبستگی ،تعهد وتقوی ،ايثار قبل از هرچیز ديگر در برهۀ حس

وفداکاری وموجديت حسن اعتماد وهمديگر پذيری ، احترام به عقايد همه اقوام وملیت های 

باهم برادر کشوروعدم تبعیض وامتیاز با حفظ انديشۀ روحیۀ وحدت ملی نیازمبرم دارد. 

ی با نوشته های ايشان از صاحب معرفت ندارم ول هرچند من از نزديک با جناب غوروال

مدت هفت سال به  اينطرف آشنا هستم که هربار با خواندن آنها که با شیوه های گوناگون 

)گزارش ها ، مصاحبه ها ، زنده گی نامه ها ،سوگنامه واشعار میباشد که درهمه نوشته های 
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ير شان عشق وطن ومردم وطن واحساس عالی انسانی ومبارزه علیه بی عدالتی ها وسا

نابرابری های اجتماعی موج می زند... ( نوشته شده است احساس افتخار وعزت مینمايم 

 ستد عا دارمواز بارگاه خداوند متعال برای ايشان موفقیت وسرخروی دارين را ا

خوشبختانه در تقريظ هايکه جناب استاد فگارزاده واستاد دوکتورغالم حیدريگانه نوشته اند 

کات درخور توجه در  اين گرد آورده هابه عنوان بهترين ها انتخاب اشارات زيبای درمورد ن

شده بودند که بیانگراحساس عالی نويسنده وتسلط کامل آن برمسايل مورد بحث است. که 

ظاهرا ضرورت نخواهد بود تا ياد آوری نمايم. بازهم به اين چند مصرع  مختصراشاره 

فۀ عالی انسانی اش را به چه زيبايی :که چگونه  وچطوراحساس وعاطمیکنم ومی بینیم 

 وروانی نسبت به وطن وشهدای راه وطن بیان کرده است...

 گم شده های اين ديار را از ياد نبريد  

 آنها مهمانان عصر و زمانۀ ما اند، 

 دوستان خدايند و در راه خدا،

 جان به حق سپرده،  

 مادر وطن،حقا که بیشترين حماسه آفريناِن 

 اند...گمنام رفته 

 ويا درين چند مورد بسیار مختصر ولی با پیام بسیار زيباو دلپذير:

 دانی که حقیر بودن به تو نمی زيبد؟آيا تو نمی

 يقین کامل دارم که میدانی.

 پس، هیچکس را گاهی حقیرمشمار تا هرگز حقیر نشوی. 

 از حقارت خود و ديگران بپرهیز

 که حقارت حقارت است

 نجات دادن هنر است  وديگران را از حقارت 
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 وهنری بس بزرگ

 و شجاعتی است بی بديل .

( شهردربند صلح و جنگدرفرجام درحالیکه اين اقدام بزرجناب سعدالدين غوروال را )  

صمیمانه می ستايم موفقیت های مزيد شانرا درين راستا در آينده از بارگاه ايزد متعال استد 

 عا دارم.

 با احترام

 فضل الحق فضل
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 پیشگفتار

که  مياهنوشتهازخداوند پاک را سپاسگزارم که مرا توفیق عنايت فرمود تا چند قطعه شعر

است، به خدمت ادب دوستان و خواننده نسبت به مردم وطن عزيزم من حاکی از احساسات 

ا هیچ ره شاعر و نويسنده نیستم وادعای آن گويم کمن صادقانه می،  گان گرامی تقديم نمايم

نويسم، بیانگراحساسات وآيینۀ روح و روان، زی هم میوقت هم نخواهم نمود، فقط اگر چی

  نسبت  احترام و حرمتی راکهم است؛ ونیزعزيزضمیرووجدانم نسبت به مردم ووطن 

فداشده به قربان گاه رفته اند يادوخاطره های در راه وطن ومردم شخصیت ها وعزيزانیکه 

ته نوش خورده دررس زيبايی هايی از طبیعت به همچنان گاه و بیگاه،  م.اها منعکس ساختهآن

  هبعضی اوقات نظرب وسرودهايم قشنگی های که خداوند به طبیعت داده توصیف نموده ام 

نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِويم  که خداوند فرموده استاين آيۀ کريمه  به راستی ما انسان  لَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ

کوترين چهره، زيباترين شکل وبهترين سیما آفريديم ،چنان که اعضای متناسبب، را به نی

ۀ ها سر افتادآفرينش درست وقامت رسا وبرابر برايش اعطاء شده است  من هم بعضی وقت

آن گرديده و مقبولی و زيبايی هايی را که خداوند به آدمیزاد داده است، نیز توصیف نموده 

ر ضمی که درطی چهل سال جنگ درکشورماه اتفاق افتیده و راشیام. عالوه برآن حوادث دلخ

و وجدان انسان تحمل کرده نمیتواند، در اين نوشته انعکاس داده ام؛ از جمله حادثۀ پرتاب 

نام ناهید از منزل پنجم مکروريان به منظور نجات عفتش از شر تفنگ به دختر جوانی به

ا؛ پیکر شهید قدسیه دخترجوانی که در زير دستان خودسر؛ حوادث ارگون يحیی خیل پکتیک

سربازان شهید ارتش ملی در جرم بدخشان و معطهرپارچه های آهن چادرافتاد؛ پیکرهای 

-نديشانِ اقاضی آباد کنر؛ قتل ظالمانه و سوختاندن پیکر شهید فرخنده توسط جالدان و تاريک

الی عام ختران را به مه آتش کیدن زنان ود، شالق زدن وبرخشانهسنگسارنمودن بازاری؛ 

ر به تصويخاطره صدها گمنام از ياد رفتۀ ديگر را به اندازه توانمندی ام  يادودر اليت غور 

به طور اخص  الزم به تذکر میدانم که تشويق و رهنمايی همه دوستان و همکارانم و کشیدم

  ی کشور ما،استاد محترم، شاعر و نويسنده، غالم علی فگارزاده و نويسنده  و شاعر توانا

 رایسيانا ،اديب ،نويسده ،وداستان ، استاد گل احمد نظری آرمحترم داکتر غالم حیدريگانه 

در  منتا جايئکه بخاطردارم نام شعر بنويسم. ها را بهمرا وا داشت تا اينکشور دست ره چی

ط ان حافظ و بیدل خنی و دوات آغاز کردم و از روی ديو نوشتن را با قلم ايام کودکی،

 نوشتم. مي

اله مقنوشتن خواندن و شنیدن شعر و فراز و نشیب های زيادی همراه بود ام بانده گیزبلی 

خواندم و چندين بارتکرار کردم. ديوان حافظ را پیش پدرم میرا از ايام نوجوانی آزمايش می

 که در صنف ششم مکتب بودم. يک روز نزد آخند صاحب مالعبدالقادر کهکردم. زمانیمی
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يی را نمودم؛ چون در نظر باشندۀ قريۀ ما بود رفتم و از او احترامانه تقاضای نوشتن مقاله

داشتم که هنگام آمدن يکی از مسؤوالن معارف به مکتب، اين مقاله را بخوانم. اما متأسفانه  

بنا به هر دلیلی که بود، نتوانستم از کمک ايشان در نوشتن مقاله بهره مند شوم. ازينرو از 

همان روز تصمیم گرفتم که خودم بايد بنويسم وبخوانم و لو اشتباه هم باشد. احساس وجرأت 

نمايم. اين جرأت اخالقی را   خدا دادم مرا توانايی بخشید تا حتی درمألعام هم سخنرانی

که در شبهای زمستان مرهون تشويق و حمايت پدرم میدانم؛ چنانچه، طور معمول، زمانی

تا ديوان حافظ و اشعارحضرت بیدل را پدرم  جا جمع میشدندن ما در يکاقوام وخويشاوندا

و  به شعرام مندینم و اين کار باعث عالقهبرايشان بخواند، او به من وظیفه میداد که بخوا

صبح، سرمعلم تمام خاطردارم که در صنف هشتم مکتب بودم. وقتخوب بهگرديدمقاله 

. يکی ازشاگردان صنوف هشتم و ياهفتم راجع به اخبار شاگردان را ايستاده و يا لین میکرد

يا کدام موضوع معین صحبت مینمود. همه شاگردها برای اين کار، مطلب شان را به روی 

مام روی تپیش با آماده گی کاملرسید، که نوبت به من ميخواندند. وقتيکاعذ تهیه نموده می

کردم و بسیار وع مربوط صحبت ميراجع به موض استادان و شاگردان مکتب قرارگرفته

رين به من توانمندی گرفتم که خود اين تممورد استقبال و تشويق قرارمي

عدازختم بزيادتربخشید.اگردقیق تربگويم شعرومقاله نويسی در زنده گی ام گره خورده بود.

دورۀ مکتب و سپری نمودن کانکور، به يادم است  که اول نمرۀ کانکورشدم و جهت ادامۀ 

 درهمان دوران هم به  حصیل به کابل رفتم و در انستیتوت تخنیک کابل شامل گرديدم.ت

ها و محافل شعرخوانی با مندی خاصی داشتم. همیشه درسخنرانیخواندن و نوشتن عالقه

نوشته هايم هیچ وقت صد درصد روی ادبیات و  صادقانه میگويم که کردم.رفقايم شرکت می

يد آی احساسات نسبت به وطن و مردم ما بوده است. به يادم میمسلکی بودن نبوده، فقط رو

که نخستین نوشته ام راجع به يک سرباز ارتش ملی بود که در يکی از روزنامه های دولتی 

چاپ شد. من از شوق چندين بار آن را خواندم، بعداً برخی ديگر از نوشته هايم را که شايد 

ت نشر کردم. اکنون ازآن دوستان وهمکارانیکه مرا توأم با غلطی ها بوده باشد، در مطبوعا

، «اوکراين بودم»که در در اين راستا کمک و رهمنايی کردند، نهايت سپاسگزارم. زمانی

م نام شعر نوشتمن درآن چند جمله به محصالن افغان در پوهنتون يک جريدۀ ديواری داشتندو

وجود آمد که اختالف نظرهايی به در اين مورد«. خارج وطنم بی کفنم»که عنوان آن بود: 

م هست يادمرا مجبورساختند تا آن را پس بگیرم. اين يکی ديگر از خاطرات تلخی بود که به

که تحت نام شعر به مطبوعات دادم يیدر اين مجموعه، نخستین نوشته. شودو فراموشم نمي

وستانم آن را توصیف بود. تعدادی از د« به سراغ که آمده بودی؟»عنوان  زير و نشرگرديد،

من خیلی از «. از بهار زيبا تربود»نمودند و از جمله، محترم فگارزادۀ گرامی نوشته بود 

محترم داکتر را به مطبوعات دادم « وطن»وشتۀ اين نوشته احساس آرامش کردم. بعداً ن
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ازآن به بعد جرأت «. ازخواندن سرودۀ وطن لذت بردم»صاحب يگانۀ گرامی نوشت: 

 يک کاپیمجموعه درختم روزهای تکمیلی اين  پیدا کردم تا به نوشتن ادامه دهم. زيادتری

 ، اديبا آريانآنرا به استاد گل احمد نظری آريانا دادم بعدازيک هفته استاد محترم نطری 

کشور مان طی ايمبل برايم نوشت من تمام نوشتارهايت را خواندم دست ره سرای چیداستا ن

يگان زروزيررا اصالح نموده برايت فرستادم .من ازين نوشته خیلی جالب وشرين بود و

دم تا ايستاده شپای خود فتم وبه رد ادبیات کشورمان نیروی زيادتر يا آريانا بزرگ منظربه 

 .بنوسم وبسرايم ولو اشتباه هم باشد

 مربوط« حقیقت سرباز»يی از من در نشريۀ ام چاپ مقالهيکی ازخاطرات فراموش نشدنی

بود. اما يکی ازدوستانم )روح هللا « بازگشت به آغوش مادر وطن»دفاع، زيرعنوان وزارت 

به زبان پشتو برگردانده بود. من عادت داشتم اول عنوان و نام نويسنده  را اکبر( اين مقاله

درختم آن نام خود را ديدم، مقاله را طور  و که عنوان مقاله را خواندمرا میخواندم و زمانیآن

بخش ادارۀ روزنامه زنگ سمسور }يا يوسفزئ؟{مسؤول يک ندم و بعداً به متینمکمل خوا

برنداری خ» شوخی گفت:  به رسم ، او در پاسخ«من به پشتو نوشته نکرده بودم.»زدم  وگفتم 

خاطر دارم که در مراسم خوب بهسی و شب به پشتو ترجمه میشود؟فار هايت، روز بهنوشته

، بنابر تقاضای تمام دوستانم و انتخاب کمیسیون کنترول فراغت ما از پوهنتون سیاسی

ها ومقاالت، به نماينده گی از فارغان صحبت نمودم و مورد استقبال همه حاضران سخنراني

جا حضور داشتند، قرار گرفتم. ازآن به بعد اعتماد و مقامات بلند پايۀ سیاسی و دولتی که درآن

و بنويسم  و تدريجاً به کمک و رهنمايی دوستانم به به نفس زيادتری پیدا کردم که بخوانم 

را درهرجايی که باشند   مطبوعات نزديک شده عادت گرفتم. خداوند همه آنان، رفقا واستادانم

همیشه موفق و سرافراز داشته باشد که مرا آموزش داده تشويق و رهنمايی کردند و در 

ه، يک نوشتۀ ديگر را نیز روی دست عالوۀ اين مجموعمسیرخوبی و نیکويی سوقم دادند.به

نخستین روز ها و نخستین تصمیم گیری در قادس دربارۀ سازماندهی »نام دارم که به

خواهم که روزی شود. ازخداوند توفیق میياد مي« اجتماعی، انکشاف و انکشاف بشری

                           مندان کتاب خدمت عالقها بهربتوانم آن

 پاکش کنم;کهکه چاپش کنم      ازبرای هراشتباه نتظرآن لحظه ام م        

 با عرض احترام و بهترين آرزوها

 لاسعدالدين غورو
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 غورباستان

 کهن غـــــــور        تاريختازه ها وازه صفح  بخوانم 

 غـــــور بهمنسب و شنازدودمان شعمه نويسم 

 تاسبلند  شنسب نام و همیشه موفق فیروزکوه به 

 است زجانی پسندته های نستعلیق منهاج جونوش

          ندا ويک اصلزدونام به  اريهوغو سوریهمه 

 شکوه و.عزت عصراندوهردوز يک نسل اند

      درآسمان غورترو اخوشها بالدين دغیاث الدين 

 جانشین دارند عالوالدين حسین ازکوهسارغور 

     کردند علم وعرفانومدارس عبادت مساجد  بنائی 

 کردند عظمت غوريانقدرت ورا نشانه  منارجام 

 بخوانید    نوين  جنبشاز یشینی پهاداشته  همه با اين  

 انید خوبسرزمین اين ن واشعاری شاعرا نوشته ها 

  رانامدارش فرزند  هرنستعلیق نام خط  به نويسم 

 ايماندارش را شاعران ازشعرنوين هريک  انمبخو 

 ل جاويدان اند هنگ فگارومشعردرشکوه ف

 اند  ان فروزملوک اول الفخرالدين وتاج  دروکالت 

 رمرد صاحب شان بودوکیل جبا فیروزکوه به
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 شدسناتوحسین صاحب عزت ونشان  یورهت به

 ندبود مشتاق نادمومحمد افضل  دارید مبه مر

 شهره آفاق بوند هادیوعبدالرمحمد عم ه کتابت ب

    خوانیدبحیدر وغالمداعی دت ازاشعارنمادی وح

 تربدانید لذت شعرنوين را زيگانه  ود هزاد شرين 

 اندکالم عرهماشوفگارزاده دو" فضل"فضل الحق

 سلیمی ومستمند درشعرسپید  عزيزان يک مقام اند

  انددلیر مردتادو علم وارسیاست سعیدی د

 اند مردان خبیر غوریعزيزی،خیراالحد استاد 

 انددشد اولین های انجیزی وتخنیک ظفروکارزا

  دهقانمل وعازم غرق ايديولوزی شدندوش ک زحمت

 نظیربودبی وساغری  رنجبررياضی س  کیمیا ودر

 دلپذير بودونهايت  دستگیرفاسکیاساد  درس

 رفتندخواب خوش زيرخاک ها بهترين  ما  ازمیان

 پاک رفتندتپیده باطهارت ومرغ نیمه بسمل درخون چو 

 نام اورند ملکزادهوجويا ،انور  دکتوردرپوهنتون  

 اندوفرهمند درنوشته مناتوری باور غوریاث غیاستاد

 گراست رطبابت دستان دولتی واحمدی درماند

 استامانگر درامراض سرطانی دکتور افضلی
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 جوانیم وظهوری  عزيزان  گهربارو بصیر سیدرسول

 م یباورزند گان جوانیهای دوران ْو نشیب ازفربر

 داريم  نعرفاوازعلم زياد گان که نخب  اخوش

 نیکنام داريمشاعران  وتحلیل گْر، صاحب نظر

 است کنون جای برخی ازعزيزان  میان  ما  خالی

 زنده گی چنین اشت ودنیا فانی استبلی رسم 

 به رفتگان  اخیْر غوری وملکزاده وخلیل   

 حضرت رب  جلیلطلب کمیم بهشت برين را ز

 زياد دوست دارم همه غوريهای باعزت وشان

 است  درحق همه  شان میشه دعاگویغوروال ه

 هرات –غوروال 
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 سراغ - ۲

 به سراغ که آمده بودی 

 بینم،ه هايی از بهار را بآمده ام زيبايی

 هايی از رنگین کمان را،گلدسته

  جمال پیراهن سبز زمین را 

 بینم،ه را ب و آمده ام تا هستی 

 رنگ عاشقانۀ سنبل را ،

 ی در چمن سبز و در کنار الله هاي

 جوان شده اند، که تازه 

          آنقدر زيباست است که 

 ندرويی خم نمیک بینم سر به هیچ زيبامی

 و درکنار اين همه،

 ريحان و سوسن با شبنم صبح،

 تازه، سرو صورت شستشو کرده اند،

 به دشت و کوه و صحرا پاشیده اند راينها "عطروعنب

 که همه تازه جوان شده باشند،مثل اين

 عروس بهار،چون 

 با گل های روی زمین،

 تازه آرايش کرده اند،
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 ها آمده بودم، من به سراغ همۀ اين

 تا عشق را بیابم،

 زنده گی را،

 هستی را،

 تو را بگیرم، غ آمده بودم تا سرا

 سراغ بهار را،

 زنده گی من و تو، که سراغ 

  ستیم،هدر جستجوی زيبايی

 بینمه آمده بودم تا زيبايی های بهار را ب

 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰هرات-غوروال
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 به شهر شما -1

 م ه ابه شهر شما آمد 

 کنم  درجستجوی همه "صلح" را آشیان 

 شب جنگ،  شهرما در ظلمت

 گلوله های حملۀ رهزنان،  (۱)زيرصفیر

 صدای نالۀ انسانی را شنیدم

 کمک میخواست  همنوعانش  که از 

 تاريکی ظلمت جنگ فرورفته بود،مگر شب در 

 کسی برای نجاتش نیامد، 

 فرو رفته اند.  همه درخواب غفلت 

 شنیده ام در پشت ابحار شهريست، 

 شهرصدای صفا و انسانیت. 

 گوشهای شنوا دارد، 

  يعنی شهر شما، 

 دوراز تاريکی های شب جنگ. 

 سفر بستم نزد شما آمدم  من رخت و توشۀ

 نسانیت را تا رسم بستن صلح و ا

 توشه برگیرم، 
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 انسانی را نجات دهم که در حملۀ رهزنان گیر مانده بود 

 او به دستان من وشما نیازدارد،

 به شهر شما آمده ا م تا صلح را آشیانه کنم. 

 ۲۰۱۲اپريل  - شهرهرات  -غوروا ل 

........................................................................................... 

 معنی داردصفیر به فتح ص وکسزف ) آواز، صداء هیبت( صوت  – ۱
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  گل دختر وحشی صحرا - 3

 همه در حسد زيبايی های تو

 غرق شدند،

 هایو تازه گی درمیان صخره  آن طراوت

  سخت زمین، 

 بنی آدم را چیزی مگو! فرشته ها هم 

 رفته اند،زيبايی ات گ  دست به دندان حسرت

 زيبا جوان دختر کوچی با سرخی طبیعی لبش

 لذت عشق تو را چشیده ا ست، 

 به خواب خوش و خمار، در پناه عشق تو فرورفته، 

                                                   به رنگ وعطر خوش تو نفس میکشد، 

 زير نور خورشید، 

 آب دهکده اش،  (۱)درلب گذر

 ن شهد وشکر به زيبايی ها، ای چو’قصه ه 

  ازعاشق به معشوقش،  

 در خیال زيبايی های توغرق نموده است. را که همه  

 زيبايی به تومیزيبد،

 به رنگ و بوی و قامت رسا 

 در میان قلب ها، 
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 آه به قلب پرتپش من، 

 عشق را می يا بم 

 هگل دختر وحشی صحرا 

 ،بتومیزيبد  زيبائی به تومیزيبد

 .شهر هرات  اپری  -  غوروال

جای ومحل گرفتن مراد ازتذکر گذر درينجاه  ازآب است ،عبوکردن جای  ويامحل   -گذر ۱ 

 درين بردن  آبده کده ها به بهانه   دخترجوانگاه گاه ناه دختران قريه میباشد  آب ازجانب

 درخوانده ها باهم راز ونیاز میکننجمع میشوند وخواهجاه 
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    ستمعاشق توه -2

 زيبای توهستم  کمن عاشق آن رخ  

 توهستم به گیسوی فريبایزوالنه  

 بادوچشم گريان ديوانه ديدارت منم  

 توهستم شیدایدلباخته  عاشقهمان  

        مدخسارت به رنگ گلهای الله ديدو

 تم ـــوهسدلربای ت درمیان خرمن گلها

       میزندکرانه قلبم کمان تیغ ابروی نشانه 

 توهستم شکار پی م کهصیاد کمان کش نم 

 دشومادل گربه خلوت يارم شبی صبور  

 توهستمح طاعت گرمبتدای درافق صب  

 درمژده وصل مطرب عاشقانه میخواند  

 من خمارهم سرودوهم صدای تو هستم 

   دارم       ـــدلبه  ماا ند نامه ِيی ازقاصد نرس 

 م ـتــــامروز نشد در پئ فردای توهسگر 

 ام آوارهدر وادی مجنون زغم لیلی وچ  

 صحرای توهسم   به بنشستۀ منی غوروال  

 هرات –غوروال 
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 پرسش نامه - 5

 رسیدن زود گمان مکن ،به هدف 

 است ،(۱)پرتالطم مسیرآنجا 

 دشواريها درپیشروهنوزباقیست،

 میکنند ، ونزول  حرکت ها صعود

 امواج زنده گی درفرا راه مرزها، 

 ند نمود؟آيا توقف خواه

 آيا ما درمسیرزمان به فنا خواهیم رفت؟

   مان روزآخرت های با ثواب وگناه 

 چه جواب داريم ؟

 خواهند نمود؟ خلق هللا دعای مغفرت

 به راه رسیدن زود گمان مکن ،

 طاعت گر راه خدا بوده ايم ؟

 به صاحب خلق هللا چه جواب داريم؟

 پدر و مادربه ما ، در دادگاه محشر

 خواهند بخشید ؟ يزیچه دستاو

 آيا قاضی گذرزمان، ما را معاف خواهد نمود؟

 به راه رسیدن زود گمان مکن .

 هرا –غوروال 
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 به ياد مادر وطن 

 میهنم، مهر توباشد دردل بیمار من 

 جان فدای نام تو سازم ، ای کهسار من 

 گر نمودی زاسمان آيد، به چشم بیقرار

 ن آن نمود بیرق وااليت ، ای گهوارم 

 مفتخر برنام توباشد نوای زنده گی

 روز استقالل تو زينت گر اشعارمن  

 زهر میپاشد شیاطین تانفاق آردبه ما 

 همدلی خواهم برای ملت بیدار من 

 سربلندی ام به پامیر وبه سپین غربود

 کرده بريان جان ودل ، بکوای آتشبارمن 

 حلقه ی کوهسار هندوکش حصین اينديار

 ،روشنگرايثارمن «رما»دوده ی بست و  

 باز طوفان هريروداست ،شان وشوکتم 

 گاه مستانه خروشد، هیرمندآن يار من 

 سرزمین سوخته ام آيد به يادم دايما 

 بهر قصر شاه امان هللا چه کرد،اشرارمن 

 آن صدای علم ودانش کزپوهنتون میدمید 

 هم فضای ، سید افغان که بود، رهدار من 

 را ويران نمود وحشیان قرن بیستم جمله 

  !تا کجا ها سر کشیده ملت آوار من

 هرات ۰-ل غوروا 
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  خاطرمادروطن فقط به - 6

 میرم  تومیرضای  مادرم، وطنم فقط به         

 تومی میرم  یبه راهبه حق سپرده جان          

 مرا     کنندی گر به روزامتحان صدا   ا        

 رممی می  توفقط به پای درفش زيبای          

   ما  وتـــــ نام ونشان بانی ومن حامی          

  یرم ــــــمتومی به آوا یاستقالل دفاع از        

 دايیــــــــوزبان، نشنوم ص نام قوم   به         

 میرمندای تو میپیام همدلی خوانده به          

   تانیـــــــــبسازم به دشت ودامانت گلس         

 یرم ـباالی تومیمبلند واد شمشـ شاخبه          

 م  ــــغر بلند نام تو نويسینبه پامیروسپ         

 رم ــــــبه دشت داغداربکوای تو می می        

        نت ـــــــــمسیر سالنگ وهندوکش حصی       

 رم ــمیگرمای تومیبه وادی شاداب هلمند        

 د بنازم صدای غرش توفان هريرو       

 رم ـمیتومی به مستی دريای پنجشیرسرمای        

 مال را       ــــــــبسازم سرزمین سوختۀ ش        
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 یرمـبی همتای تو میمقصرداراألمان به        

 وانم        ــــــــــون و دانشگاه بخسرود پوهنت       

 رم ـــمیی تو میاين دانابه آرامگاه جمال       

 هرات  –غوروال                                         

  بلندترين قله کوه است که بنام بام دنیاءنیزيادمیشود –پامیر  –۱

 نام کوه بلند است که مرز  پاکستان وافغانستان موقعیت دارد -غر سپین – ۲

سید جمال الدين افغان دانشمند افغانی بود که وزير اطالعات فرهنگ حکومت  – ۳

بود بعدا به ترکیه وتا اروپا سفرنمود  درترکیه وفات بعدا به افغانستان  خانامیرشیرعلی 

 انتقال ودصحن پوهنتون کابل دفن گرديد
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 چشمه های امید - 7

  چشمه های امید همه خشکیده اند، 

 سیاه روز اهريمنی، زنده گی را

 است. قلب ها همه بی رحم شده اند، همه بلعیدهاز

 .جنگ وخشونتد سردسته ازقلب آدمیزا

 زمین را زيرپای مان اتش زدند

 ها اين همه بیرحمیزمین ازکشیدن بار

 مانده است. عاجز

   آشیانه ها درهرمکانی 

  هايی ازجهنم مبدل گشته اند  به آ تشکده

 های داغ،وحشت اين کورهاز

 عاطفه ها به دورهای دور، فرار کرده اند.

 خیره سر (۱)های چادرکرده

 وزوربه کیبل 

 يت را از ما گرفته اند حر

  ها قديمه از هیاهویديگر

   درين کوچه وبازارهمه سکوت اند



 شهردربند صلح جننپ  

 

 Iداشته از سعدالدین غوروال شهردربند صلح جننپ

 

P
ag

e3
4

 

  قطره های شیِرآب همه خشکیده است، 

 صدای شرشر باران ناوه های بام ها 

 ديگر از ريختن به زمین عاجزاند 

 گلوها درهمه جا خشک و خفک شده اند

 صدای زنگولۀ آهنگرکوچه ناتوان شده، 

  جان نداده اند، (۲)د به صخره ها قطره های امی

 ابرها ازسايه انداختن ناتوان شده اندديگر

 با د و شمال از حرکت افتیده اند

 باران نباريد و برگهای پرطراوت آرزو 

 از تشنگی هالک گشتند 

 چشمه های امید همه خشکیده  اند

 2016  –اگست  -غوروال 

احترام به کرامت انسانی هیچ نوع  است افراطیونعبارت از –های خیره سر  چادرکده 

وتوجه بابرداشت ايده های تنگ نظرانه وسخت گیرانه شان  ازدين مقدس اسالم ، اصالح 

بلند وسربه های ،الخها درکوپايه  سنگريزه –صخره   ۲ کردن ريش سرگناه پنداشته میشود. 

 دت میکننده گان درآثارشان زيادصفکه شعراء نويس فلک کشیده افغانستان وجوددارد
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 وطن - 2

                                             همه برای تومی تپند، 

                                (۱)بسمل  چون مرغ نیمه 

 کوردل زير چکمه های ستم گران

 جاويدانه درخون غلتیده اند. 

             هزمان فرا راهدر

 هايتشهرودهکده در

 خاک رفتند.به خواب خوش زيرکه 

  رهروان راه مکتب و مدرسه

 خیل خفته اند، در قربانگاه های اُرگون و يحیی

 باز در میان صفحه های تازه ازخشونت 

 عشق تو، های بیکرانعاشقان و عارفانت،در موج

 میرسد. دوباره تا ساحل

 خانه ها 

 سرايان عصرنوين: های حماسهپراز سروده

 ها میشود«فانی»ها و «عاصی»

    نامۀ تو را درپشت ابحار، عشق «ا نهيگ»

 تا مرز رنگین کمان ها 
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 رسانند. به گوش فرشته ها می

 اهیدها و قدسیه ها، نفرشته های نجات 

 ديروز (۲)خفتگانخونبه

 در زير پارچه های خمپاره ها ی کوردالن 

 قصه ها مینويسند، م نامی ات به نا

 تا صخره های شمشاد و پامیر

 دباش اتقصه های جاويدانه امانتداراين 

  

 اتهر -غوروال

،زمانیکه حیوان را ذبح میکنند دست وپايش را رها میکنند تازمانیکه نفس  نیم جان–بسمل  1

.معموال درطی سالهای انقالب کسانیکه جبرکوش شدند به آنها داجانش باشد دست پا میزند 

 ن آغوشته ،بخون غوطه خوردن خوب -نبه خون خفته گا  1   مرغ نیمه بسمل گفته  شده است

 به شهدای راه وطن آزادی واسقالل خاصتا زيادتروقت درتوصیف بکاربرده میشود،
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  عاشقان رفتند  - 2

  ها رفت،سراغ میخانه که بهآنگه 

 هم يک بهانه بود،آن

 بهانۀ عاشقانه،

 من به قدم هايش نگاه کردم، قدم های گم شده،

 با نگاه های سوخته ام 

  زيرا، 

 تپد، عشق او می قلبم در قبضۀ

 دستم در حلقۀ زلفان او زنجیر شده

 اسیر امیدها، (۱)چون تار عنکبوت،

 تو سپرده ام،  آری! من به امید محبت، جان به 

 تا در امواج بیکران عشق تو نفس کشم

 و به عیادت تو خواهم آمد،

 زير نور ستاره گان شب، 

 مهر من و تو،(۲)اگر کشتی توفانزدۀ

 ا به ساحل نجات رساندمر

 اکنون نفس های سوخته ام

 در کرانۀ قلب دريابار 
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 به تارعنکبوتی بسته اند،

 اگر آزاد شوم،

 آزادی يعنی بندۀعشق شدن، 

 آنچه را فرشته ها سجده کردند. 

 را شنیده ام  من صدای قلب 

 صدا يش کردم با صدای قلبم 

 بودکور شده  کر وگويیا،گی،دلدادهاما او در امواج توفانزای

  (۳اوهام)از  پا به پايش گذاشتم، درغباری

 برنگشت، ديگر رفت و 

 ما من با تو پناهگاه خواهم ساخت ا

 وبا تو خواهم بود !

  هرات  –غوروال 

چنانچه گفته  يوارها موادمانند تارتولید میکندددرروی است که  خزندهحیوان  -عنکبود

بربزرگ مد پیانحضرت محمد ص به قتل برسان هبقصدکردندقريش  میشودزمانیکه سران قوم 

عنکبودآمدتاردونی کردوکبوترتخم گذاری عدابه قارحراء رفت باسالم برای نجات جان شان 

 ۲ نمود زمانیکه مخالفین آمدن وديدند گمان کردند که درينجاه پیامبربزرگ اسالم نیامده است

 ۳  اسمان بنام طوفان میگويندباد وباران درزمین و ،بهم خورده ،بادوشمال بحری– طوفان

 اوهان
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 پايیز  - 11

 ند،همه جا رنگ است، دهکده ها رنگین ا

 باغ و بستان همه رنگ است،

 و ارغوان،  Dرنگ يکسان ، زرد

 رنگ های قشنگ و زيبا، 

 اما نه رنگ، فروشی است 

 ))نه خريدونه فروش ((و تقاضا ، و نه بازار عرضه

 بی بها و بی کم بها، 

 زودگذر  نفس تنگ و

 جا رنگ بیمار دارد. و همه

  که پیرشده باشد  پريده اش، آنگه  با رنگ 

 باغ و بُستان بهار، و نشاط  سبزه

 طراوتش را گم کرده ، 

 جان به جای ديگری بخشیده،

 تازه نفسان  با زيبايی های 

 !صبرونه مجال  که مرا نه چشم حسادت است« ۱» !هاتو هی

 را همه بسته اند، های امید اما ببین که چگونه دريچه 

 درخواب آرمیده اند، که شگوفه هايی

 کسی بخشیده اند، را به زاد جوانی 
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 صدای دلنشین پرنده گان و شرشر آبشاران 

 توشه های سفر بر دوش گرفتند، 

                                                         اينک جای همه خالیست 

 لب شکسته درختان مغرور با ق

 فرو رفتند (۱)دالدر غم شب ي

 ديگرتازه گی ها به باد فنا رفته، 

 همه سکوت کرده اند،

 جواب يک سکوت دايمی و بي

  روند ...رفتند و می (۲)و در اين میانه، قافله ها

 توقف گاه وجود ندارد

 همیشه مسیرتندوتیزدارد

 اما ره روان ره حقیقت مسیر خودرا 

 به ساحل میرساند درامواج طوفان زده 

 هرات  -غوروال

درازترين وآخرين شب پائیز واولین شب زمستان است که دربین خانواده ها  –شب يلد  ۱

تا ناوقت های شب مینشند قصه های متفاوت وجود دارد بعضی مردم رسم ورواج های 

 ها قطار عبارت –ه قافل 1 سرد ودرازتربوز نوش جان میکنند شب ، درين خوانی میکند

فتن ازقبیل ر مصقد اهداف استفاده شدهمنزل وبه به  که منزلاست حیوانی  ويا ترانسپورت 

  میروندداف نظامی به تجارت به اه

 دوراست درفارسی حسرت دريغا میباهیهات ـ اسم فعل است به معنی  – ۳ 



 شهردربند صلح جننپ  

 

 Iداشته از سعدالدین غوروال شهردربند صلح جننپ

 

P
ag

e4
1

 

 

 قلب من - 11

 گرفتم،در عشق و عاشقی با تو جان 

 بازآمدم جان به جان تو سپردم، 

 م هستی ام با تو خواهم بود.تا د

 با تو نفس خواهم کشید.

 با صدای پرتپش قلب من،

 کمانکش قلب تو، صیاد

 کشد.به دوش می*برشکار قلب من تیر و کمان 

 تا از پايش بیفگند و اسیرش کند، 

 آيا تو میدانی که مرهم قلب شکسته ام،

 تو نهفته است؟ محبت  در داروخانۀ 

 بزرگ*تا در رستاخیزرا هديه کن  امانتم اين 

 خدای عاشقان به پیشگاه 

 پاسخم نگردی.َديندار محبت بی

 بخش که تازه اين صید را،  ائ توانای نجات

 در چنبرۀعشق خود درآورده ای،

 !رهايم کن !رهايم کن

 تا فرشته، فرشته های نجات عاشقان 
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 ها که تازه جان به معشوقه سپرده اندهمان

  زنجیرشدم مرا، که درحلقۀ دستان تو 

  نجات دهند تا سفر پُرخطرعشق را 

 آسوده به ساحل رسانم 

 نجاتم دهند نفقط نجا تم دهند ،

 هرات  –ل غوروا

 ازقديم االيمان درجنگ وشکاربکاربرده شده است یله ازچوب وفلزساخته شدهوس –ن کما 1

 د  داددربرابراعمال اش پاسخ خواهن روزی دوباره زنده شدن –رستاخیز  ۲
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  من صدا کردم  - 11

 من صدا کردم ، با صدايی آ شنا،

 با صدای قلبم،

 گويند فرشته ها همه نا شنوا شده اند

 رسم عاشقی ديگر از میان رفته 

 به گوش فرشته های عاشقان  صدای قلبم 

 اممی رسد، اما با پاسخی که تاکنون نشنیده

 *انگارمچنین می

 که گوش همه فرشته ها را بسته اند.

 طراوت عشق تو من اينک بر دريچه قلب 

 پايیزی خشکیده است، چون برگی 

 گی،شیريِن آهنگِ دلباخته و به صدای بوستان

 دانم، میدانم، که دوباره جان خواهد گرفت.می

 اما ببین که کمان کش سنگدل

 چگونه آهوبرۀ عشق مرا به نشانۀ تیردلدوزبسته است،

 زنده ها همیشه زنده اند، 

 همیشه ُمردهها، و ُمرده

 ولی خوشا که عشق همواره زنده است 

 زندۀ جاويدانه، چون مجنون ازغم لیلی. 
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 هرات –غوروال 

 می انديشم ،گمان میکنم –می انگارم  1
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 صبوری - 11

 صبوری به تو می زيبد،

 ؛ام تو سوخته برایمن 

 اما،

 *تو صبور و استوار با قد وقامت چنار

 درخشیرآب زالل، میازجويبا ر بها

 سوختۀ هرعاشق را نَفَس

 ها،چون، آفرينندۀ آفرين خانه دل

 تو سوخته ام.  رایها که من بسردستۀ نجات غم

 صبوری به تو می زيبد،

 صد صباح و صد روز در ديار اين وطن، 

 *اموشت کند آن نی و کاغذ و دواتکی فر

 ريزاند به دستان گهربارت قلمی اشک مینی

 شعر و ادب را تازه کنند تا جمال

 و صبر تو تعظیم کنند و در صعود

 تو  برایای، من تو به ادب سوخته

 به دربار يزدان  ياران تو مخدوم شده اند

 تا پاک شود، چاک شود درگاه شفا، 
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 بارور شود *مريم درخت

 صبور و صباح توگردد، تا التیام

 تو سوخته ام  برای هایمن به نوشته وسروده

    هابوری وصباح دلتوبه ص

  صبوری به تومی زيبد 

 هرات -غوروال 

............................................................................................. 

ريم مراد ازدرخت م –درخت مريم   1 استواراست  درخت های راست بلندقامت –چنار  1

 مت گذار به پدروما دروچامعه انسانی استولد فرزند خد عبارت حاصل نیک است
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 مادر -12  

 در نگاه کن، ما

 ،ممادر نازنینم ، فرشتۀ روی زمین

 نگاه کن،

 مادری نگاه کن، با نگاه هايه مهر

 قلب مادرم، بهشت جاويدانه را من برعاطفۀ

 در قدومش بوسه خواهم زد،

 مادرم نفس کشیده ام من در سايۀ محبت 

 ام،را و زنده گی را دريافته ه، معرفتو در اين پناهگا

 قسم به شیر پاک مادر که مرا توان

 طاعت يزدان پاک داده است، 

 آموختند، ره روان راه مکتب ، به قدم زدن 

 و مادر، نگاه کن که با نگاه مهرآمیزت 

 آموزش ديدم، و در دامان پُرصفايت

 آموزش جان، با روح و روانم.

 درم نگاه کردم ماگان پُرمحبت من به ديده

                                                   شناختم. در نگاه های روشن او يافتم را (۱)و هويتم 

 رسد،می فرا  که روزی  مادر! میدانم  آری، 

 خواهیم رفت،  (۲)که به صحرای محشر
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 به سراغ حماسه های مهر مادرم، پاسخ خواهم داد،

 مقدسی که: ومادر تو توانگر، بانی 

  موسی کلیم هللا، عیسی روح هللا 

 ۀ مهرمادری، زيب و زينت پیامبری گرفته اند يدر سا 

 توموجودی مقدسی مادر 

 و به فرمان يزدان،

 من به قدومت بوسه ها خواهم داد،

 ما در، ائ فرشتۀ نجات ازغمها 

 نگاهم کن.  نگاهم کن؛ با عاطفه مادری 

 هرات - غوروال

 بهمربوط  دارائی چه عقايد است و کهاست شناخت انسان ازخود انسان رازعبا–هويت    1 

کدام گروه نژاد میباشد ما مسلمانیم وافغانیم هويت افغانی خالصه کالم که هويت انسان وابسته 

ئی مراد ازين است اسان درصحرا روز آخرت -صحرای محشر 1  به عقايد وروابط آن است 

  ادرو پدرچه پاسخ خواهم دادمحشردربرابر پرسش ادای حقوق م
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 دهکدۀ من -15

 جايگاه شناخت وهويتم را، آن 

  که باصدای هللا اکبر آغاز شد،

 فراموش نکرده ام. 

 خانه گلی اجداد من، مکان دايمی که، 

 رختان چنارسرکش مغرورشده است ، د گروگان

 هوای فرح بخش نسیم بهاری اش،

 زنده گی را و هستی را معطرمیسازد. 

 گاهم، خاطره های ضمیر کودکانۀ من زاد

 را،  و هويت خورشید زالِل پاک يزدان 

 به من بخشیده است. 

 صدای عظمت و جالل هللا اکبر را به هوش و گوشم 

 درآغوش توسر داده اند 

 توسوخته ام  با جان و روانم به نام 

 و درآغوش عطوفت تو بالیده. 

 فراموشم نکن. 

 مقسم به قبرستان پدر و مادر

 قسم به آتشدان و ديگداِن دودآلوِدفراموش نشده 

 که گرمای حرارت عاطفه ها را برايم بخشیده. 
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 صد درود و صد کالم  به درگاه ذات پاکت 

 از قرآن پاک،

  ره روان راه مکتب و مدرسۀ تو را شناختم 

 سرد بهارت در نسیم صبحگاهانِ 

  خود را يافتند

  به گلهای اللۀ سرکش 

 استوارت  (1)شاخ وپنج (1)دال وادی چهل اب

 طبیعت زيبای گلدارت 

 دهکدۀ من؛ زادگاه من و اجدادم. 

 ای که تو محل بهاری پرنده گاِن مهاجر، 

 ز تو آموختم اهمه چیزرا در توديدم و 

 و به توسپردم، 

 مهاجر را   صحرائیکوچی زيبايی سیر و سفرخیمه نشینان 

 با شوخی های کودکانه ام تماشا کردم 

 رنگ و بوی گل گالب و نسترن باغ و باغچه، 

 دهکده من حارس و حافظۀ اجداد من. 

 به تو سپردم 

 را، (1)غروردرختان بید وچنارسرکش شورابک

 که به تومی زيبد
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 مینوشند،  و با گردن افراشته در جويبار آب 

 فرشته ها در حیرت اند. 

 زمانۀ کودکانه ام را چشیده ام  (2)لذت بیدخشت

 رشر آبشارزالل شورابکت صدای ش

 لذت نان و نمکت 

 سفرۀ تو گذاشتنم و از تو بخشیدنم و به 

 دهکدۀ من، زاد گاه من 

      فراموشت نکرده ام 

 هرات-غوروال       
هم نام کوه  -اخ  پنجش 1کوه بزرگ که درشمال وسوالی تیوره موقعیت دارد  –چهل ابدال 1 

يکنوع شیره  –بیدخشت  2شوردارد    آبنام درياچه است که  –ک شوراب 1 بزرگ است  

 زياد شرين ولذيز ست درختان بید است
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 بهارمی   -16

 

 بوی خوش ازنام ونشان بهارمیآيد

 عطرازچمن وسبزه والله زارمیآيد

 باسختی های زمان میگذرد هشب سیا

 شرشرآبشارمیآيدووی صدای خوشخ

 غم آن شب سیاه جان به بهارمی سپارد

 الله مغروردردل دلشت بی شمارمیآيد

 طمع تلخ ودود وآتش رنجها میگذرد

 آشیانه بازبه مرغذارمیآيدبلبل آزاده از

 درگه میکده هابازهمی شودفصل بهار

 ساقی با ساغرومی ومیگسارمیآيد

 ه خويشپرپروازگشايدوبرآيد ازالن

 های  معالقی بی صبروقرارمیآيدپرستو

 ک بی ش ءخدارا تاهست نگهداروطن 

 آنکودرکشت اش درسرکارگذارمیآيد

 بازنگ مکتب وآغازسال معارف غوروال

 نخل فرهنگ وادب همی به افتخارمیآيد

 هرات -غوروال 
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 رمیآیدبها

 تاآنکه شتاگذشت وبهار میآید 

 عطر از چمن و الله زار میآید 

 تاریک شبان رخت سفرمیبندد 

 خورشید به دشت ودیار میآید  

 این باغبیدار شودزخواب گران 

 ازبرکت آبی که زابشار می آید  

 رویند گل وسبزه به این دشت

 هم نغمه ی بلبل زشاخسارمیآید 

 آن چشمه دهد،جام می ی باقی  

 ساقی صفت وخوشگوار میآید 

 غنچه دهنا،چون گل صحرای بهشت 

 هم خنده به لب ، سرخی دار میآید

 وان عزت دور رابه جاباید کرد 

 آیدفصل خوش و وقت کار می 

 مکتب دهد آوا زبه نسل نو میهن 

 بشتاب ، زمان درس وکار میآید 
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 زيبايی بهار  - 17

  که غرش وعصیان کند چونآن ابر سیه 

 قلب يخ چاک شود، آب شود. 

 منجمدپیکرخاک

 شود و معطرگردد زنده

 و اين زمان مقدسی است

 تابند. چیز میکه انوارالهی بر همه

 هارکشند،ب نفسِ  خلِق هللا، تازه

 ها سبزشوند،و باغستان

 دريچۀ امید بر زنده گی بازشود،

 گلبته های بهاری به آرايش چشم و ابروی زمین قلم زنند،

 هستی و رحمت خدا تعظیم کنند، همه به

 بهار، زيبايی يقین که : 

 به ُمعجـزه میماند!

  رسید  آری، بهار فرا

  الله ها ی مغرور بر زمین، عطر و عنبر پخش کنند

 پیراهن سبززمین، سوسن و سنبل به زيبايی های 

 رنگ عاشقی بخشیده اند ومهر نثار کنند

   رسید و  فرا آری بهار
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 دست حسادت به دندان گیرد، (1کهکشانها )

 که زيب و زينت دنیا به زمین هديه شده است

 های دلنواز پرنده گان،آبشاران و نغمه(1)صدای افسونگر

 جشن عروسی زمین خدا را 

 کرده اند،بی مثال برگزار  با شأن و شوکت 

 ديگر ظلمت سختی های شب سیاه رخت بربسته است،

  آزادی های بهاری فرا میرسند 

 میکند وبا طراوتش توفان* آزاديِی که با زيبايی هايش تجلی

 *کار فوق العاده

 غوروال ـ هرات

.................................................................................................................

.... 

 رجادوگ -رافسونگ 1 آسمان ها  -کهکشان 1
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 گم شده های وطن - 12

 گم شده های اين دياررا از ياد نبريد 

 اند،  ما(1ه )آنها مهمانان عصر و زمان

 ،يند و در راه خدادوستان خدا

 جان به حق سپرده،  

 مادر وطن، سه آفرينانِ حمابیشترين حقا که 

 ...گمنام رفته اند

 تا فردای نا ب و روشن را هديه کنند 

 زاهد، عارف و سالک عابد و نجات بخش 

 آبروی زمانه ها شده اند،

 وآزين ترانه هــا !

 رابا نگاه های معصومانه، نور آفتاب 

                                      سوغات میدهند

 ابرهای شب سیاه،در زير سايۀ ظلمت 

 نور مهتاب بريزند،

 آزادی به تن کرده اند، قبای

 ستاره گان شب، سجده کنند بر آرامگاه های شان،

 های سربلندی.و زر بیزند برآن نمايه 

 شب بی نور خدا، ذلت و خواری است 
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 و چون فردا شود، روز شود،

 قله های غبارآلود را خورشید خدا روشن کند 

 نه، به سودای شب و روز مسافر، ره گذر زما

 را باز کند. فال حاجت

 حجت نجات من و تو گم شده گان  ،آنگاه  

 خواهند نوشت. 

 آنها را از ياد نبريد،

 آنها مهمانان خدا و گمنامان زمان خود اند،

 آنهارا ازياد نبريد

 مادر وطن آزرده می شود...خاطر رنجورکه 

 راته –غوروال 

 سنده از ا يکن -حجت 1 تاريخ که انسانها سازنده آنست است خ يه ازتاريکنا -عصروزمانه  1

 ويا عبارت از اعمال نامه میباشاعمال نامه ما  ويا  تاريخی
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 گیی آيین زند - 12

 اسالم هويت من افغان ومی ام فرزند آد  

 شخصیت من  یتانسانمسلمانم و    

  ه توحید شناختمبا قبول کلیم اسال م

 شناختمتجويد  مقران رابا قرآئت کال 

        قرآن پاک آموختمخواندن ازحروف 

 وختمـــنوشتن خط را با نی دوات آم 

   نمازرا باادای تکبیرهللا اکبرخواندم 

 قرآن  پاک را  هلل حمد يکسرخواندم 

        عدالت وانصاف شنیدمدرايام مکتب 

 نیدم ــمعلم صداقت صاف شواز استاد 

           م ـــگرفت  ازمردمرا  یزنده گ و تجربه 

      تمــــرسیدن به هدف  ازکلیمه گل گرف

       م   ـــدين وطن ومردم را با وجدان گرفت

  گرفتم  را با ايمان انسان وحرمت حق 

          یدم ــبه کامیابی رس سیرزنده گی  در

 ممردم به قربانی رسید  درپیوستن به

     گرفتم  ا روزانهتعهدبرتعهد ر سپردن 

 اين نبشته ها را بطورمسئووالنه گرفتم 
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 غوروال، هرات

کلیمه  –گل  ،1که لهجه ،صوت ،آواز دربرمیگیرد                قوايد قران پاک  –تجويد 1

 التین است هدف معنی میدهد
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 آيین زندگی

  فرزند آدمم افغان و اسالم هويت من 
 مسلمانم و انسانیت شخصیت من 

 اسال م با قبول کلیمه توحید شناختم 
 قران رابا قرآئت کالم تجويد شناختم 
 خواندن ازحروف قرآن پاک آموختم
  نوشتن خط را با نی دوات آمـــوختم
  نمازرا باادای تکبیرهللا اکبرخواندم 
 قرآن پاک را هلل حمد يکسرخواندم 
 درايام مکتب عدالت وانصاف شنیدم

  از استاد ومعلم صداقت صاف شــنیدم
  تجرب و زنده گی را ازمردم گرفتـــم 
 رسیدن به هدف ازکلیمه گل گرفــــتم

  دين وطن ومردم را با وجدان گرفتـــم
  حق وحرمت انسان را با ايمان گرفتم
  در سیرزنده گی به کامیابی رســیدم 
 درپیوستن به مردم به قربانی رسید م
  سپردن تعهدبرتعهد را روزانه گرفتم 
 اين نبشته ها را بطورمسئووالنه گرفتم 

  میآيد1غوروال، هرات 

 

 

 

 



 شهردربند صلح جننپ  

 

 Iداشته از سعدالدین غوروال شهردربند صلح جننپ

 

P
ag

e6
1

 

                                                             جنگ   -11

 ما در سفر  جنگ حقیر دنیا شديم

 رسانه های دنیا، گدايی سرخط 

 بازارزِد هرکس و ناکِس زمانه، 

 گشتیم هوا و زمین را خانه تا خانه

 نام مهاجر فروختیم نام به 

 کنیم،  تا مکانی را صید

 جان به خاک و خاکستر سپرديم 

 قلب شکارکنیم  تا خانۀ پاک با سجاده

 اما 

 روز سیه در زيرسقف های ويرانه 

 تشنه گان قدرت،  (1)که با لجاجت

 زنده گی را،

 هستی را،

 عشق را، از شب و روز ما بلعیده است 

 بلی،

 نسان، جنگ است، جنگ آتش افروز ا

 آغوش را از محبت بريده و پاک را ناپاک ساخته،

 عاطفه ها را آتش زده اند، شهر و دهکده ها سرگشته،
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 دست ناانسان ها با زشتی و پلیدی معتاد شده است،

 میراث جنگ است،  آری 

 طعم تلخ دود جنگ آذوقۀ من و تو، 

 در بست و بند اين ديار، زارع مغرور ديروز،

 ه ترياک سپرده،در دهکده اش جان ب

 چاک شدند، خاک شدند وهم گشتند فنا،

 غالم و چاکر زير زمین و آب ناپاک،

 چای گذار و خادم قاچاق بران بیگانه،

 همه بربستند وشکستند دانه های نور را،

 (1)تعويض به دانه های زخم ناسور،

 کار را،سیالب، توفان زده دست انسان نا به

 بمب و خمپاره، که مکتب و مدرسه را بربستند به

  نام دادند خانۀ شیاد زمانه، 

 شهر و بازار که تازه جان گرفته بود، 

 همه را در سايۀ دود جنگ،

  دادند،  کردند و به باد فناند و چپاولبرشکست

 آيا میدانید؟ 

 ها همه عايد جنگ است،اين

 آری، قربانیان جنگ، فرزندان آدمیزاد اند،
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 ن. انسان اند، افغان اند و مسلما

 شدند  (5)جا خفکزبان های آشنا همه يک

 همه رسم آدمی زاد را فراموش کرده اند

  گی به زور سرنیزه حقیر شده و آيین مردانه

   دزديده اند  ازمارا آنگويا و

 هرات  -غوروال 

............................................................................................ 

  خم ناعالج ،غیرقابل تداویز -زخم ناسور 1ضدکردن خودسری کردن   -لجاجت 1
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                                  از شقا يق  یدر برگهاي - 11

 آن همه سختی هايی که در گذرگاه زمانه 

 مراشکنجه میکند،

 قصه هايت را هايی از شقايق در برگنامه

 شت،خواهم نو با زيبايی ها 

 اين همه شقاوت روز شدم،وگرفتارمن رنجور 

 فصل خود هستی، اما تو استواِر زيبايی 

 خیالعالم قصیده سرايان و نقاشان، در 

 کنند، زيبايی های تو را تجلیل می پندار

 اما توَحسین تر از آيینۀ چشمان آنهايی، 

 چون ساقی شکردهن، از بلبل در چمن 

 قصیده ها خواهند سرود 

 اما،

 ارنامۀ تو را گمنامان تاريخ، ک 

 زيباتر ازجوانی های عصر نوين،

 خواهند نوشت  و به مراتب بهتر

 و

 در میکده ها، مستانه فريادخواهندکرد.  

 های تو، قسم به عصر و زمانه که در گلبرگ
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 رازهايی از محبت مان را صادقانه خواهم نبشت،

 در برگهای اين شقايق، 

 م،دارامانت تو را پنهان می

 باورکن، باورکن!

 گان شان از الف تا يای حماسه های آفريننده

 در اين زمانه و در اين سرزمین را 

 (1)و شمشاد (1)بر قله های سپین غر

 نقش خواهم بست،  تر عاشقانه

 و جان من و جان همه با زالل داستان های بی بديلت،

 گی خواهد يافت. تازه

 دانم که دانم، میمن می

 رسد،زخم خمپاره ها فرامی ام زمان التی

 و برگهای نفیس شفاف که تازه جان گرفته،

 ديگر به شقاوت زنده گی و زمانه آلوده نخواهندشد،

 قسم به ذات پروردگار من و تو،

 ،رحمت نگهبانیپاسدار وحامی که 

 آِب زالل و طراوت تو خواهم ماند. 

 هرات –غوروال 
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......................................................................................... 
شمشاد بلندترين کوه  1کوه است به جنوب شرق  اففانستان موقعیت دارد  -سپین غر  1

ین عه بومنطقه منازموقیعت داشته درجنوب شرق افغانستان درمرزافغانستان وپاکستان 

 دوکشورمیباشد  
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 شقايق باقیست ی هارازها دربرگ - 11

 صد ای اغیارخوش نخورد 

 بر نوای خانۀ ما

 برهم زند(1)سخیف  (1)نفیر

  سرود سازنده گی را  

 دو دست آشوبگر برکند صدای تار همنوايی را 

 يی  شقاوت ها سرزند در مسیر هرخانه و کاشانه

 برگها را زير و رو خواهد کرد،و 

  زمانه  هر لجوجبرمراد 

 یدخشونت خواهد روئو بر جبین ما خار 

 اينک صبوری من و تو را تجربه میکنند، 

 در برگهای شقايق خار خشونت خواهند ريخت، 

 نواز طاعت گر بارگاه قدسی اما، نی

 خواند ها ما ن زمزمۀ مهر را فرومیدر گوش

 مريدان در طاعت را بسته اند،

 و در میخانۀ خمار میخوابند،

 اگر من و تو با هم شويم،

 او را باز کنیم  در طاعتِ 

 و اگر فردا نور خدا برذلت شقاوت ها 
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 افشان گردد،نور 

 و راه رهروان طريقت او پديدار شود،

 و ديگر ظلمت شب

 برگهای اين شقايق النه نکند،در 

 دانم کهدانم، میمی

 طاعت گران رحمت دعا خواهندکرد،

 نوشته های شقايق،و برگ

 با شبنم صبحگاهان مطهر گردند

 پرکدورت با می ناِب پاکیزه  یهاو سینه 

 سترده شوند

 نامه های شقايق دانم که برگدانم، میمی

 گردندگرد و خاک و خاشاک منزه میسرانجام از 

     هرات –غوروال 



 شهردربند صلح جننپ  

 

 Iداشته از سعدالدین غوروال شهردربند صلح جننپ

 

P
ag

e6
9

 

                                                             هیچ کس را حقیر نسازيد   -11

 امردان شوم، به هرنامی که روزی حقیر ن

 فروشاِن کهنه با زار ناخريِد دست متاع

 شهد و شکر دالالن روز  به قربانگاه لفاظی 

 در گذرگاه آن تاريکی و سیاهی شب 

 اسیرنشوم، حقیرنشوم 

 اين سختی ها را نگاه کنید 

 گويم، من به خود گفتم ، و به تو نیز می

 کس و ناکسی دست مزن به حقارت هیچ

 مقدس و منزه نگهدار  و حريم انسان را

 آيا میدانی ائ ويرانگر وجدان بنی آدم

 از سیا ه روزيی که ضمیر من و تو را می خراشد؟

  من در جستجوی رهايی از ننگ زمانه ام، 

 همنوای عدالتگران میدان شويم  تا 

 يم شو حرمت انسان کنیم و پیروز 

 با دست همتگر من و تو  

                                                      بَُود که انسانی به خود آيد 

 و از غرقاب گنديدۀ حقارت، 

   دست نا خوردۀ رهايی شود  به درآيد و بر صخره های 
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 و سراينده و سرچشمۀ امید جاويدانه؛

 الگو شود و پلیدی خشونت را ازجبین ها صیقل کند.

 کسی حقیر نشود  و به من و تو می زيبد تا 

 زشگر من و تو،وان تا به دست

 کسی از خاک برخیزد.

 دانی که حقیر بودن به تو نمی زيبد؟آيا تو نمی

 میدانیبخود آئی يقین کامل دارم که 

 حقیر نشوی. هرگز حقیرمشمار تا  هیچکس را گاهیپس، 

 از حقارت خود و ديگران بپرهیز

 است حقارتحقارت که 

 وديگران را از حقارت نجات دادن هنر است  

 ی بس بزرگوهنر

 ،و شجاعتی است بی بديل 

 هرات –غوروال 
......................................................................................... 

گرداب ،آب –غرقاب  1پاک ، عاری ازهرنوع چتلی وپلیتی  –منزه  1 جنس،کاال  –متاع  1

 عمیق
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  ايثار - 12

              م  و ايثــــارگر من بچۀ افغانم، پرمهر

 کارگرمــــدرمانگر و راستگوی و پی

 عصوم رنجور بیمار قلب بچه های م

 کودکان ابتکارگرمبرای درمان درد 

            ب کوچکی  ــهديه کنم خون به هر قل

 آشکارگرم را برعالج پدرومادر 

          شقايق قلب نازکش نفس سوخته او 

 گرمچاره سازوجان نثارشفابخش  

            جور و ناتوانی را ــــرنبسوزم به هر 

 گرم قطره قطره باران شوم شبکار

           تالش کودکانه ظهورکند رنج او را   

 گرمارافتخهمه دانند که من افغانم و

          ـــــان همه درانتظارلبخند کودکانۀ ش

 گـــرم راه کارروان بهمن خوش قلبم،

            ن ــــخورد و کالن اين وطدعوت کنم 

   گرم  ورگباربه هر رنجورقلب، جسور

         ود زود ــــدانید هر بیمار وطن امداد ش
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 رمــــگارهربید من مشوق وممنون 

        ـــــــود کاروان ايثاروامداد را پايان نب

 رمیدارشويد، من عازم  ورهسپارگب

 کی ــــــــــــغوروال ببین راه روشن نی

 رمـــگ لحظه ها فرا رسد و من مشکبار

 هرات غوروال   
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 تو دوست شدمبا   - 15

 دوستی با تو کردم، گمان 

 تا که حقیقت دنیا بیابم 

 ،با زيبايی های آن، 

 ديده ام  (1)همه چیز را در صورت و سیرت

 و زيبايی آرمانی را در کی خواهیم يافت؟

 ( 1)و ضمیرش (1)که وجداندر انسان، انسانی، 

 در اين سیر و سفرهمه چیز را دريابد، 

 در مسیر راه تند و تیز

 گذرانی به سراغ من و تو خواهند آمد  راه 

 تا در کنار هم باشیم 

 و خواهند پرسید: 

 از عزت و ذلت دنیا به ما چی خواهد رسید؟

 و من عظمت انسان را 

 پاسخ خواهم داد به نام و نشان دوستی 

 که ، وفای با  آن ياری

  گی را با من و تو باختهخود رازهايی ازعشق و پاک

 به تابوت زمان رساند،

   گی آن سالم داده است دوستی را در کرامت شايسته
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 و اين نخستین سنگِ بنیاد هستی و معرفت است

 امکه من احساسش کرده

 معرفت را با دوستی شناختم و يافتم، 

 و دوستی را با عشق 

   بارگاه يزدان پاک فرا گرفتم. از درگاه و 

 به عظمت واالی انسان، 

 پاکی او،

 انتخاب کردم،دوستی و محبت را صادقانه 

  من سرآغاز سیرت و صورت دوستی را پیوند داده ام 

 و در جستجوهايم، 

 ام راه بی بديل دوستی وعشق را انتخاب کرده

 خود را از او يافتم،

 داد،پس جان به جان عشق و محبت خواهم 

 خواهم يافت. انسان و انسانیت را و 

 هرات  -غوروال 

........................................................................................... 

باطن انسان – ضمیر1 واحساسقوه بطنی ، درک -وجدان 1طريقه ،روش ،سنت  -سیرت1

 ،روح وروان انسان
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            درخیال عشق  -16 

  زيباستپروازپروبال  باشاهین پیکر      

 ست زيباکبوترپرآوازصدائی پیش بازعشق       

 روپروازپرستوی های عاشق درچمنپ     

 تزيباسساحل روی کشتی لنگرسازکنار     

 میخوانند سرود عشقگل وبلبل درچمن      

 نواز زيباستوشمع وپروانه درشب ساز     

  رابه تیردلدوزبسته کش مرغ دلم کمان     

 دلنواززيباست قلبشکار روی موج دريا    

 شودردلماصبتانینوازمستانه بنوازمطرب     

 تـاسهمراززيبقلب شن عشق شکارلگدر    

 مزکف دست يارنوشـقلبم می تپد که می ا   

  ستزببادلبرتناز بافان خماررجمع حريد   

 دـــتاريک ان میکده هاهمه جا زبخت بدما    

 تـسيباززخماروخواب نامهتاب نورزير    

 يزش برگ خزان هوس گلستان مکندرر     

                            تـاسزيبياربه رنگ گلنازافسونگر چهره     

        ت  ـــشفا خواهم يافيارشمیم  عشقم ازبیمار     

    تـاس طبیب درمان درد عشق چاره ساززيبا    
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    اــحرف دلمبه عاشقان ازما غوروال بنويس    

 استحرف دلما قاصد خوش آواززيببرای     
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       به شهر پرآشوب    -17

     

 روممیمحبوب ساقی می بده خلوت يار     

 میروم آشوبپرشهر به ، امديوانه عاشقم       

  رارم  بیقو ان ــــپريشسخت زهجران او     

 میروممحجوب ريابه مالقات  توصلبر     

   انمـــیغ ابروی يارآتش زده برجکمان ت    

    میروم ببه ندا يارمصحوصفتم پروانه    

    ديدم ه خ زيبای يارم درگلشن صحرارو   

   میروم لحظه غروب بديدارالله روئ    

   الله رويان عاشق خدا و من عاشق آنها  

 میرومدرصلقۀ عاشقان باجام مشروب    

   نشنودکسیاله عاشقانه ام را گرصدای ن  

  میروم  مجذوبيار به شکايت دل ما نزد  

  مجنون شده هغوروال زغم لیلی خود تاز  

 میرومبديدارلیلی با منسوب  ديوانهمجنون   

خمود  1اتصال به هم پیوستن  –وصل  1تنهائی ، بیکسی ، دوری ازقوم خويش ها  -قربت 1  

 ن قدشدن خم خم راه رفت –خم شدن  –
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 ی جوانه ها - 12

  هاائ جوانه

 امید وآرزو ها،ی هايای جلوه

 وفردا امروز

                                     راه نوين،  دگلدسته های سرسب

 کاروان نور، مشعل داران  و

 گان گوهر پرفروغ،هديه کننده

 بامسیر تند و تیز

 زمانه و راِه دور 

 با شرف و با غرور،

   دوراِن پُرمخافِت کور الطم تريد از بگذمردانه 

 کارساز و جسور، هایای جوانه

 و متانت، استوار، با صالبت

 .غارت وچور ۀ فساد ورکنید آتشکدب

 جوانه های پرتوان 

 کشان رزمو ائ کمان

 مام میهن محبت گان بهسپُردهو دل
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 مبارک است برشما

 نثارجانتان،

 برای حفظ اين وطن

 يد.دريغ کرده اکه بی

 کنون زمان رزمی ديگر است 

 تفنگ و توپ و تانک، تنها عالج درد نیست 

 فکِر تازه و نوينسالحِ 

 برای حفظ و ساختن وطن

 ضرور بود، ببین، ببین!

 کنون سروِد نسِل کارساز،

 بَُود فراز، بود فراز

 و همدلی است و همرهی 

 و با تفکر نوين 

 شويدقرين، شويد قرين

 های نازنین،جوانه

 ر نوين عص

 نبرد اهريمن در انتظار ماست

 شعار ماست  تهورو دلیری و 

 قلبی گرم  و ما با 
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 داريممیگی راپاسآزادی و آزاده

 و گوهرعقل و امید را،

 مان سعادتر چتچون 

 فروپیچیده در حريرنسیم بهار 

 شبنم بخشو فروخوابانده در اکسیرحیات

 به زيبايی های روزگار خود

  اکنیم تهديه می

 ها را به خورشید عالمتاب برسانند،آن

 داب  با طراوت نمايدشاها ها را از حکمت آنآفتاب، گلو 

 و خشونت را از جبین خارها بزدايد.

 و در فروغ اين حکمت،

 گی آرمانی روشن شود،زنده چراغ 

 و در سیاهی توانی نمانَد،

 های جهالت بشکنند و فروريزند زوالنه باشد که تا

 های برشاندۀ مهر و معرفت به ثمر رسند و نهال

 دانیمدانید و میکه می *برهوتی در 

 مان هستیدها، شما امید امروز و فردایجوانه

 جوانه ها، چون فرشته های آسمان،

 تان و ما در صورت و سیرت زيبای



 شهردربند صلح جننپ  

 

 Iداشته از سعدالدین غوروال شهردربند صلح جننپ

 

P
ag

e8
1

 

 بینیم،برين را میبهشتِ 

 و غنچه های زنده گی برشاخسار وجودمان

 مینمايند ورشد روفق مرادآن ب از فیض و برکت 

 .شوند باغ میباغ

 هوشیار نهايتبیدار باشید وپس 

 ايمدر خطر واماندهما اينک که 

 هرات  –غوروال 

حضرموت بود. او چون   کلیب بن اسد )سعد( بن کلیب برهوتی ، صحابی و از شاعران *

از بافته های مادرش اسالم آورد با ارمغانی از مادر خود بر پیغمبر وارد شد و آن جامه ای 

  : بودو قصیده ای با مطلع زير برای وی سرايید
 جججمن وشز برهوت تهوی بی عذافرة

 . الیک يا خیر من يحفی و ينتعل

رسول )ص ( برای خوش آيند او دست خويش بر صورت وی کشید و اين از افتخارات 

ت . )از االعالم هَ . ق . در شهر خود درگذش 21 بنی کلیب گشت . برهوتی در حدود سال

 (از تاريخ الشعراء الحضرمیین و االصابة 21 ص 6 زرکلی ج
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 طلوع - 12

 طلوع، نويد خدا و آغاز امید و آرزوها،

 شودمچیره  نوری که برتاريکی شب 

 و صبحِ روشنگر، زمین را درنوردد،

 شب بگذرد روز شود، 

 طلوع امیدها و آرزوها

 برزمین خدا 

 و طاعتگر راه خدا، 

 های نديده گردد،صبورخواب

 تاک،در تن و نسیم بامدادان بدمد

 گی باز به بوستان آيد زنده

 رگ نسترنو به رگ

 وحشی سرکش را. و معطرکند گل های 

 دلها صبور شوند با صدای دلنشین پرنده گان،

 خوش آواز و غزلخوان.

 زمین، و پرتوخورشید بر پیراهن رنگین 

 فروپاشد گرِد زرين

 عاطفه هامحبت در آغوشِ تی آفرينِ طلوع هس

 برکشد نقاب سبزه به روی خاک،
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 گلباران شود تا 

 ُگم شودهمه يکسره خار و خشم و خشونت جبینِ 

 پاک، پاک.و  

 هرات -غوروال       

................................................................................................... 

 ظاهر شود  –مد بد 1
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 های زمانهوطن درشقاوت - 11

 آری ، داشتم آرزو و امید

 تو سبز شود که باغ و راغِ 

 ها بلند شوند و با ثمر شوند،و نهال

 اما چه شد؟

 همه دود و خاکستر شد و به باد فنا رفت،

 روز گاری شهر و دهکده ات 

 بود و چون عروس بوستان، بود؛ آباد  شاد 

  اما ؛

 بود و يا نبودآنچه 

 خاک شد، ويرانه شد اين خاکدان. 

 اما دراين ويرانه ها 

 وحشیمست ازجنگلديوها و ديوانه ها ی 

 فتادند و دمار روزگار را اُ به هم 

 مهابا برآوردند، بی

 خشکید،وتو  و سرچشمۀ آرزوهای من 

 امیدها همه به فردا بود 

 ، اما 

   کوچه و پس کوچه و شهرها 
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 ان شب گرد. دزد گشت خانۀ 

 بودند  همه دست به دعا 

 تا درهرچمن و مزرعه گل و سبزه رويد

 و شگوفه هايی ازنسترن 

 اما؛

 همه جان و نام سپردند به ترياک.  

 رهروان قله های علم و راه معرفت

  آرزو داشتند تا بیابند فروغ دانش 

 اما؛

 ۀ شیاد شد. الن ه ويران های  و مدرسه ها مکتب

 برپا شدند  و مهندس؛ همه کارگر و زارع 

 جا شدندشدند، يک جا يک

 تا ببندند بند و نهر آب را

 اما ؛

 چاک شد، نا پاک شد.  

 همه به امید بهاران وبه آرزوی شبنم بهار

 دست و دامن برزدند 

 شهر و دهکدۀ خويش را،  تا شستشو کنند 

 سازند گلبن های زنده گی تا شگوفان
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 اما ؛

 ید زيب و زينت زمین خشک 

 وبازار تنگ شد  کوچه (2)لهق صدای قل

 چاک شد خاک شد. 

 زمانه به نام تو الهام بخشید،  آرزوی 

 تا باشد آفرينشگر نیروی عصرنوين 

   جا شود، در طرح نظم نوين ايده و عمل يک

 همه چیز برباد شد  ؛اما

 هرات –غوروال 
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 زن مادر است   - 11

   است همراه ترسرهم،خواهر، ادرزن م      

 استهمنواترمسیرزنده گی هم ره خوب        

 جید وکاردان     علم وعرفان  آموزشدر       

 راستتوانات ازهمه دفرزنتربیت ازبرای     

 همسر استزن مادر،خواهرو      

 کند     ُ  خواباوفرزند بیدارتاسحردربالین  شب     

  است استوارتروباسیرت ازهمه خوش خلق    

 ما     وخیمه خانۀ ستون  شکیبايسصبر و      

 تراست آموزگارهمه مشعل پرفروغ خانه از     

 همسر استزن مادر،خواهر و      

 خشونت زمانه جنگ ونبرِد اوست  با خاری     

 است  ترغمخوارازهمه  خانهبرای قلب بیمار   

 خانه سیاهی شب تاريک برريزدجلوه ها     

 تراست     همه رستگارروشن ضمیرواز     

 است ــروهمسرزن مادراست،خواه      

 تعالی اوالد اين وطن ايستاده گی کند  در     

 است ترآموزش و پرورش ازهمه همکاردر     

 در شقاوت ها تحمل روح و روان اوست        
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 تاستررفرازونشیب ها ازهمه درستکار ب     

 و تاالب کوثر       گر ببندند راه آب زمزم   

 تر است  ستکاراروازهمه ت کوش سخ   

 تزن مادر،خواهروهمسراس    

 سازد در حرمت کانون خانۀ ما بنازد و ب 

 تر استبرحفظ عفت کالم ازهمه سازشکار  

 وکاردان ، امور منزل ما است     زن مدير   

 تر استها، ازهمه مددکارازمیان بهترين   

 خواهر وهمسراست زن مادر است ،زن    

 5111هرات، مارچ  -غوروال 

 



 شهردربند صلح جننپ  

 

 Iداشته از سعدالدین غوروال شهردربند صلح جننپ

 

P
ag

e8
9

 

 سرباز وطن  - 11

    سرباز وطن ،عزيزمادر،غرورجاويدانۀ ما     

 ما هزمان و روآبريم میهن  قهرمان پاسدارح    

   توشدخواب هاوصخره های وطن بسترسنگ    

 ما  خار چشم دشمنان چاکرمنشانه توپیکار     

 ی       نگرنمیدهس یدر میدان جنگ سر میده    

 ما  جانانۀ حامی و حافظ وطن،علم بردارای    

   هر وجب اين ديار نثار قدومش کنیم همیش    

 بخوانیم به سرود شاديانۀ ما رزم و پیکارش    

  میهنسرباز وطن مرد میدان ْ فرزند نامدار   

 ر حفظ آزادی وطن برزمد فرزند نازدانۀ ماهب    

  رزاند اغیار وطن رابل غرش توپ تفنگ اش   

 اـــو مشعل پرفروغ هرخانۀ منبرد و جنگ ا    

   دننکش ی بیشمارنثارن سرودهاياااسه سرحم   

 زيبائی گلخانۀ ما ند نمود وشهامتهای  گلبته   

 بلندت      و حصین مادروطن بنازند قدمهای    

 نويسم قصه های از نبرد قهرمان زمانۀ ما   

    ,یهن بنامت مفتخر شوند مام مقله های بلند   

 دروادی هلمند وقندهارخاطرۀهم ازنبرد تو  
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 غوروال، هرات 
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 شهردربند صلح و جنگ – 15

 صلح شود  شهر ما گاهی مأمن 

 خشونت و جنگ، مأمن هم و گاهی

 ا نه پیامی ونه نشانی  صلح   اما قا صدان صدای

 ره نورمهتاب گم شده جاده خالی است 

 به خاک سپرده اند  راروزنه های پرفروغ امید 

 زيبايی های عصرما به جبر افراطیت 

 زدوده شده اند، 

  آتش افروزان، 

 با پیام خشونت 

 زير پردۀ سیاه  همه را درظلمت شب جنگ

 گلو ها را بسته اند  که 

 گی همه را فروبلعیدهو پژمرده

 صدای صلح را 

 اند با دود و باروت آلوده و خفک ساخته

 اما در شهر ما مردم صدای صلح را از ياد نبرده اند

 عشق را، محبت را و آزادی را درکنج و کنارديوارها

 شان حفظ کرده اند. هایو ضمیر ها وجدان عمقدر

 ؛ٰ  اما 
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 مهمانان ناخوانده، 

   زادگاه ما واجداد ما را شهرما،

 به آتش بسته اند،

 وساختند  

 خويش منزلگه ويرانه ها

 ها را بادل ديوانهیبرند ازشهرعاطفه بخدا م

 تازنده به گورش کنند

 میلرزد ومیرقصد تن نیمه بسمل

  درهرآشیانه

 روزگاری در دهکده ها و شهرهای ما 

 جلوه های امید دريا بارازچشمه های لبريز

 آب 

 به شادابی غنچه های شادی باغ وبستان را 

 سیرآب میساخت

 حدرخت صلدست عشق درنسیم صبح ازشاحه 

 میچید 

 رسید را خنده پرشعله آتش برلبان اما 

 ان قدرت گ هعبث شرارت پیشدل خونین 

 با میله های توپ و تفنگ
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 همه چیزی ما دزديده اند 

 ازتنگنای گورستان تاريک

 ازمنجالب تیره روزگاراين زمانه 

 که صدای پرنیازمن بشنو

 از همه اين جنگ و آتش و دود

 تپیده پیکرخونین میهن مثل دل بخون 

 همه چیزرا ازيادبرده

 جاده ها خیالست هوا وهوس در دل ندارد

 زبانها ازسراغ مکتب ومدرسه گنگ شده 

 حافظۀ شهرما، خط و قلم را ديگر از ياد برده است

 اند ها و ماه های عمر چه عبث گذشتهو روزها و هفته

 بخش گیصلح زنده اما 

 و جوش و خروش دانشگاهیان و اصحاب مدرسه 

 دزدانه  های خوانیشهنامه و

 که در گوش نوباوه گان هم زمزمه میشد 

 ها و بسیاری ديگر را؛ اما بنی آدم شهر ما اين

 ازياد نبرده 

 ها میرسد جان به گوشصدای صلح نیم

 تا روزی آيد که قدوم عاطفه را در شهر ما 
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 صدای انسانیت را پل گذارد و صفای 

 دهد شک و خفک نجاتخهای آتشین جنگاز صفیر گلوله

 صبح صادق طلوع کند 

 ا قايم گرددعاشقانه در شهرم آوایندای صلح و 

 هرات  غوروال
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 نور خورشید پنهان شده  - 16

 با من بیا، با من بیا 

  به حرفهای اين زمانه گوش کن 

   بشنو تا به منزل مقصود برسیم 

 نجات را جستجو کنیم  راه 

  ژرف و هولناک،  راهی در شب سیاه

 که آفتاب غروب کرده،

 نورخورشید زير ابر تیره پنهان شده 

 درها همه بسته اند ، راه نجات گم شده 

 به بامداد رسیدن گمان مکن 

 دزدان شب گرد، فرزندان بنی آدم را به آتش می کشند،

 زمانۀ خود اند،اين ها شیادان 

 از دريچه ها، پشت پنجره ها 

 به جالدان شان 

 مان مرگ میدهند، فرمان مرگ من و توفر

 خواهر و برادر من و تو،

 راه های نجات را بستند. 

 سیاه ابر فرورفته  پرتو خورشید در زير حرير

 با من بیا، با من بیا 
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 تا راه نجات را جستجو کنیم 

 برادر هموطن، 

  من امید خود را به تو بستم 

 م يک درخت شويهای  تا من و تو، شاخۀ! بیا بیا 

 ريشه ها را سبز نگهداريم 

 دهیم پیوند اعتماد وهمدلی به هم 

 در فروغ نور خدا، دست دعا بلند کنیم 

 شب سیاه گم شود 

 راه نجات را جستجو کنیم 

 فرشته گان راه نجات وطن شويم

 و درمان درد ها زخم ها !

 

 اتهر –غوروال 
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 برندفرشته ها می - 17

  را  ء وطنپیکرهای مطهر شهدا

 برند بام دنیا و پامیر زيبا می به

 در نسیم صبحگاهان 

 زير نور خورشید خدا ، به سرزمین آريا میبرند  

 برخیزيد! فرشته ها سرود میخوانند 

 سرود جاويدانه به شهدا ی آريا بخوانید

 نگاه کنید ، طلوع را ، طلوع خورشید را

 که میتابد از پیکر مقدس شهدا 

 یتابد و اين نور رحمت خداست که م

 میبرند برخیزيد که فرشته ها 

 را برای وداع به خانواده ها میبرندپیکرهای شهدای وطن 

 را، صدای نالۀ مادرها را هـابشنويد صدا

 که به گوش فرشته ها میرسد،

 میرسد (1)و به عرش اعلی.

 میخوانند؛ ببینید فرشته ها میخوانند 

 سرود زمانه، زير نور خلوت ستاره گان 

 یا زير سقف آسمان نیلگون میخوانند در بام دن

 و فروغ ابدی بر گورستان سرخ پوش، 
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 به سان الله های بلخ باستان.

 بنگريد که دست دعا بلند کردند 

 برای فرشته ها

 و به بارگاه الهی، به صبر والتجا

 بنگريد که فرشته ها میبرند، 

 پیکرهای آراسته و پاک شهدا را، 

 برآيید نها آ برای وداع کردن به پیشباز

 برآيید آنها به پیشباز 

 امروز ،  ای عزيزان !  که

 شان به ما وشما است !!اي روز وداع

 هرات .غوروال 

 عبارت ازدرگاه حق تعالی میباشد–ا عرش علی 1
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 گناه عاشق  - 12

 م ، گناه عشق، ه امن گناه کرد

 عهد و پیمان توبستم،دل به که 

 به جان توسپردم، را جان

 کشیدم، با تو نفس

 گمان کردم، گناه عشق را به پای گل خار بستند،

 اما من در بسترعشق تو به خوابی نامنتظر رفتم،

 ديدم، ها يم زيبايی تو را در رؤيا

 و خودرا با تو 

 باز گناه کردم، تا گناه عشق را کم کنم،

 ام.من در سودای عشق گم شده که 

 امتازه جان در جان تو يافته

 تو جستجوخواهم نمود  نهفتۀهای  زيبايی رمن قلب خود را ب

 گنهکارم و باز گناه کردم، من 

 و در گناهانی که سوخته ام،

 تو را يافتم ، تو را يافتم، 

 گويد جزای عشق همین است،هرکه می

 برگ پايیز گرددن که طراوت و تازه گی چو 
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 من زيبائی های عشق را،

 با تو يافتم، در تو يافتم 

 ر انتظارسوخته ام و با نگاه های د

 دانم که بازهم تو را خواهم يافت می

 بازهم گناه خواهم کرد، خوب میدانم که 

 اگر به ديده های گرسنه ام، 

 صد بار آتش زنی،

 های قلب سوخته ام را،شعله

 با آب زالل چشمانم خواهم ُکشت و

 با پروبال سوخته سوی توخواهم شتافت !!

 تا  ترا  دريابم !

  ات هر -غوروال 
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 زيبا دختر صحرا -12

 آن زيبا ُرخ صحرا،

 که مسکن در چمن دارد

 زيبا است،طبیعت  زاران  در میان سبزهمأمنش،و 

 است تازه بخشیده به سر و صورتش رنگ و رنقواين طبیعت زيبا 

   ها،اللههمان  به دلربايیالبته 

 جوانی،  با الوان طبیعت خدايی

 ه زينت میدهدبه ديدار و خیال معشوق

 يی که به رنگ الله هاجلوه

 شهد و شکر قند و لبان او را چون

 به معشوقه مقروض است تا امانت را

  هديه کند.

 چشمان جادويی آن حور صحرايی

 نموده است. وفريبنده اش همه را اسیرنگاه های دزدانه

 يی من به او ديده ام با چشمان سوخته

 بود هايش شدهکه تازه شکارنگاه

 ستانوطراوت گل های باغ و ب

  گرفته بودنداز جوانی او الگو  
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 و آن الله روی زيبای صحرا

 آن غزال دست نخوردۀ طبیعت زيبا !!

 وهمان کبک خرامان قهقه زنان کوهسار فلکسای

 وبلبل هزار داستان و

 قمری کوکوزنان بوستان

 هرات –غوروال 

................................................................................................. 
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 بال شکسته کبوتر ُمالقی  -  21

 در اين گنبد زرنگار، کبوتر معلقی   

 به سرزمین من 

 در زيرآسمان نیلگون سرود میخواند،

 به صدای انسان ی سرود 

 سرود صلح وآزادی به خلق هللا    

 اند، ر گرفتهکه به منقارشان ازدل بها را سرودی 

 خوانند و برای همدلی زمهرخدايی برای انسان می

 خوانند و برای فرزند افغان  می

 ها سرودهايی اند جاويدانهو اين

 زنده گی پر میزنند  فضای بیکرانعاشق درهوا و اين کبوترهای

 پرخوشحالی ، پرآزادی از قفس های آشکار و نهان

     ه گان به  آدمی زاد ، نويد آزادی دارمخبرم خوش  و مِن 

 امچون تازه آزادشده 

 امو تازه اين هوای پاک را استشمام کرده

 يابم که اين کبوترانمن خوب درمی

 اند مايه امید رهايی و سعادت با خود آوردهچه

 ازپشت ابرهای سیاه خشونت و جنگ   چیره دست کشاما کمان 

 بندندنوک پیکان میزنده گی شان را ، آزادی وخوشحالی شان را به 
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 کنند،تا پیام صلحی را که به نام آزادی و سربلندی زمزمه می

 به خفقان بکشندمختل نمايد و

 ت ــسهـتو من و پیام صلح وآزاديی که برای

 به تیر و کمان خشونت ببندند

 ببینید، ببینید، تیر کور و کری آمد 

 و بال چند کبوترمعلقی را 

 هم دوخت و درهم شکست به

 بینید، صبح صادقی که گفته بودند طلوع نکردب 

 و نورخورشید در زير غبارجنگ به تاريکی نشست 

 کبوترعاشق ازذوق زدن به خواب فرورفت 

 و در آتش و دود و باروت  سوخت  

  ه بودو راهی که برای نجات بود در زيرسیاهی شب بسته شد

 بال کبوتر شکست و ديگر زنده گی گم شد و برنگشت

 نت آمد و همه چیز را گرفت دست خشو

 وچراغ نو را از آب وخاک  انباشتند

 ند!!ه اهای تازۀ بست ونويد و دل ها را به امید

 ،بلی امید ها همیشه زنده اند وهرگز نمی میمیرند

 بلکه از نسلی به نسلی به میراث میمانند...

 تهرا –غوروال 
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 رهگذر زمانه - 21

 ه کنم، من رهگذر زمانه ام ، چون مسافربدرق

 کوه به کوه ، صحرا به صحرای آن

 در دل دشت و وادی هايش

 ها به قد و قامت کوه

 های اين ديار، بر هر صخره ازکوه پايه

 امآشیانه

 و من حسابگر امروز و فردا يم

 درخرابات ومیکده ها ، باغ وبستان وطنم پابه پا گشتم

 برای فردای فرزانه ام ، 

 « لقد کرمنا » تا بیا بم نعمت پرفروغ الهی

 که شايسته  برای من و توست.

 اگر فراراه شقاوت های زند ه گی ،

 سیه روزی کند، برزمیم،  

 بجنگیم تا که، توانمند شويم

 اهريمنی که درمسیر من تو 

 خار و خاشاک خشونت ريزد 

 کارش را برکنیم و آزاد شويم دست نابه
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 برابر با مردمان دنیا با قد و قامت بلند ،

 ، را  يم شهر و دهکدۀمان بساز

 قدر آِن ديگران شايستۀ زنده گی و هم

 وجدان لطیف با ضمیر پاک و صدای

 باطهارت و با صفا 

 و با کلمۀپاک يزدان

 هرات  –غوروال 

 



 شهردربند صلح جننپ  

 

 Iداشته از سعدالدین غوروال شهردربند صلح جننپ

 

P
ag

e1
0

7
 

 وحدت ملیيکسال حکومت  -21

       آری ، 

    شـــود   رزو که فردا میداشتیم امید وآ       

 ردم د نیا میــــشود مثل مروزگارما به       

 ـروز يا فردا       تعهد برتعهد شنیديم که ام     

 درعمل آنچه بود، کاذب وبرمال میشود     

     ه ازسیه روزی جــدا شــويم    به امیدی ک     

 شاهديم که ، حاکمان بازار زد ما میشود    

 افغانیم   و ما يکجا شده گفتیم که مسلمان     

 فتند همه به فرمان ما میـــشود    حاکمان گ    

 ختند پشتون ، تاجک وهزار ه    ها ساگروه    

 ـشود میورسوا ند که فردا مفتضح ستندان    

    سـت رنج ودرد مردم ا مههکاری فقروبی   

 شودـــــمیفاسدان همواره يکجا گروه حاکمان ؛   

 ما همه مشتاقانه رأی به صندوق ريختیم     

 دمیشو دستخوش دزدا که رأی نداستیم  

 ما همه به امیـــد و آرزی صلـــح وثباتیم       

 افسوس که واليات پی هم ســـودا میــشود   

 برهمه   غوروال بنويس ازالف تا يا خط وخ  
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 کس نداند که فردا به وطن چه کارها میشود   

 هرات –غوروال 
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  مراهان ه -21    

      ويدجا شــــيکمبادا قیق همدل برای روز ای ر     

 رچیدن بساط غم آماده نبردفرداشويداربرای ب     

 وطن        اين  دل دشت وکوه وصحرای بگرديم به      

 دشوي رياددشت آب تشنه دل جنگل سبزبرای از      

   ديگرانزنجیروزوالنه برهم  دورو حلقه زنیم      

 وهم پاشــــــويدصدا قدم  اهبررسیدن به منزل گ     

         برکنید نهال فقروجهالت وطن ی پرفروغ جوانه ها     

 بامدرسه وداشنگاه آشنا شويدخدا زيرنور خورشید    

     هواءشاهین پرزنید صلح وآزادی بخوانید چوندای    

 شويد رهنماو  بری صلح وآسايش خلق هللا رهبر   

 انه باش همیش   زمعصرغوروال، نامه نويس     

 ها شويد، نامه رسان دلادرشهر ودهکدههمه     

ت هرا –غوروال 
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 باران رخشانه در سنگ -22

 درظلمت شب تاريک 

 درهیاهوی سنگباران، مردان باچهره های 

 عنید وعنیف    

 همه سکوت کردند  

 سکوتی، که طلوع خورشید ازآن می شرمد 

 دايش}؟{ که صبرين  دسکوت ، دربامگاه  با

 را کسی نشنید 

 زيرآوار  سنگ خره هايی که ،

 درنبود طلوع خورشید 

 با نوای هللا ، خدا يا ؛کمکم کن 

 ريخت صدا فرومی

 درزيرشروشرنگی ازسنگ باران ، 

 قدوقامت نیم بسملش را 

 انده بودند خسپدرگودال 

 ها میخواستو او از انسانیت انسان

 زنده گی را، 

 عفت وعزت را، 

 را تا دوباره به او و حیات  
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 هديه کنند،

 واين عطیه را از او غصب نکنند. 

 آمد: اش گويی به گوش میاز فرياد در گلو شکسته و در گلو خفته

 «من يک خواهرم ،يک دخترم ،من يک انسانم » 

 اما 

 درپیش ديده گان به خون آغشته اش

 های اهريمنسیاهی بود و پلیدی چنگال

 ايین می رفتندوار باال و پکه ديوانه

 يی شیطانی را و خشم و کینه

 تجسم مینمودند 

 همه سکوت کرده بودند

 ودشتها درياها ، کوه ها ، بادشمال 

 همه شبیه يک شب تاريک 

 و جالدان صحرا ئی صدايی را که ديگر صدا نبود

 يی را که ديگر در خود فرومرده بود  و ضجه

 «من يک خواهرم ،من يک دخترم...»

 گان دشت و جنگل درندهبا قساوت 

 ها بستند انبه رگبار سنگبار

 برای ابد خاموش گردددادخواهی تا هر آوايی 
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 گی را ترانه نسازديی ديگر آزادی و آزادهتا رخشانه

 قطرات نور نچکاند. و در گوش های که

 نرااو چون موج وحشت و هجوم قه

 گذشت

 باد بريده بود ديگر نفس

 تپید و ديگر قلبی در آن جا نمی

 «من يک خواهرم، يک دخترم...»و ديگر نه اين زنجموره که 

 درين میان، نه برادری بود و نه پدری

 و نه گوشی که بخراشد

 با قبای در خون طهارت داده

 رخشانه به خواب رفته

 يک نثار محبتی سنگ هايی که يکگر قلوه سايۀ نوازش

 بود شدهبی دريغند برپیکری خسته و لِه

 ی نیستديگر صداي

 ديگر صدايی نیست

 هرات -غوروال 

.............................................. 

 خوابنده  – خوسبانده 2 چقوری  -  گودال 1 خشن بدخوی     عنیف 1  ستیزه  جو .  عنید 1
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 آهنگ دل    - 25

 داشتم امید وآرزويی که ، 

 شب بگذرد چون 

                               صباح میشود؛                   

 روزگارما درفرا راه زنده گی 

 مانند مردم دنیاء میشودبارورمیشود 

 ما با قد وقامت بلند درمسیرزمانه

 درديارکس وناکس، گام های بلند تر 

 برخواهیم داشت

 اما

 روزگارما درامواج توفانزدۀ بحربیکران 

 به ساحل نرسید  هرگز 

 خود پیچیديم خود تپیديم  ، بهخود خورديم ، بهما به

 راه زنده گی درگذرگاهی پر تالطم درنیم

  میريزد  ازامواج راه گشای سفرنامه ما آب ريخت 

 دور ازتصور بود که درباره اش فکر کرده بوديم 

 امید وآزويی داشتم درحیطۀ خیاالتم 

 که، 

 در سر پرورانده بودم  و خیلی بلند پروازانه بود  
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 گويم ويم  و به شما هم میگخود میبه

 که حاال ديگر

 آهنگ زنده گی سازسرودی نا همگون دارد

 کاذب  به خط وخبرخودمفهوم زنده گی عصر و زمانه را نغمه سرايان 

 آهنگ گردش زمانه را ازدل تاريخ دزديده اند

 اين به ما میرساند

 تا آهنگ زنده گی را  

 موزون ساخته نگهداريم 

 بلند کنیم وقد و قامت مان را 

 نام آزادی را به روی دل تاريخ هک  کنیم 

 و کشتی توفانزده را که در فراراه غرق شدن است 

 به ساحل رسانیم 

 راه نجات را جسستجو کنیم  

 درنگارستان دور و برزنده گی شادمانه بچرخیم

 امید وآرزوی مان را ازتۀ دل به سوی 

 صباح ناِب روشن برابر کنیم 

 نۀ زمان را با قد وقامت بلندسازوسرود شادما

 برپا کنیم 

 هرات -غوروال 
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  بمناسبت شالق زدن يک درمالی عام که باعث مرگ گرديد - 26

                                            نمودن تابکی به شهرنوروعشق خشونت

 نمودن تابکی اهانترا زيرنورتوحید اسان 

     ا ستهزن انسان است قربانی فتنومرد  ناي

 نمودن تابکی عزت نفس مردم خیانتبا 

 بخوانیدحوا ومريم  زيب وزينت زن بنام

 مقدس خصومت نمودن تابکی به اين نام

 ستشالق زدن وسنگسارنمودن مهارت تو

 نمودن تابکی ضاللت هزمانوعصرشیطان  

 نفرين فرستاد فلک وملک عالم انسان ترا

 نمودن تابکیحرمت  بیرا انسان پاک پیکر 

 گرفت افالکها ورخشانه ها فرخنده  زجهصدائی 

 بحق مادر،خواهروهمسرجنايت نمودن تابکی

 هرا -غوروال 

 صدای  فرخنده  - 27

 روزنبود بشنويد که آنجا

 شبه يک ابرسیاه شب
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 چون هیوالی ازکنج ديوارهای کهنه 

 سربلند کر ده بود

 گريکه(1)من مخالفم ، با حجامت 

  باچهره کاذب ،زبان هجا ء 

 به حیله ونیرنگ 

 او

 نشانه گرفته بود

 مرا

 ازپشت پنجره ائ

  به قنبله ازضاللت وضنین  راه ، ابلیس

  فرمان داد

 که 

  هجوم آوردند چون زنا آوران جنگل 

 بیشمارزند برسرم   لگدبامشت و

 چراء ؟

 با سنگ وچوپ فروبستند به تنم

 رمبه آتش کشیدند پیک

 ء؟ چرا

 درقدوقامت نیمه بسملم
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 ون درنده گان جنگلهمچ

 قناعت نکردند با مشت لگد ، با سنگ وچوب زند ند برسرم

 به آتش زدند پیکرم چرآ؟

 مرد چون غضنفر گرسنه

 گوئی تازه ازجنگل وحشت آمده است

 موترش راند برسرم

 چرا؟ 

 همه حلقه زده بودن  به دوروبرم

 گويند که نه صاحب دختر ونه صاحب همسرند

 ه  مرا ؟ک چرا میکوشند

 همه چون شیادين جهنم

 رمفرويختن آتش برپیک

 ؟چرا

 من صداکردم با صدائی انسان صدا کردم

 نشنید ضجه ای راکسی که من يکدخترم

 ازقربان گاه جهالت وحشت

 من صدا کردم به دربار کبريا

 به عرش علیا

 بگوش فرشته ها ’ 
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 به روح احمد مصطفی صداکردم

  میزنند مرا ؟ چرا

 کرم ؟به آتش کشیدند پی چرا

 مخالفت بارياء کردم  یکهمن چه گناه کردم ، گناه

 صدا به دربار کبريا کردم

 به عرش علیا  

 بگوش فرشته ها کردم

                             به روح آحمد مصطفی  کردم

 هرات  –غوروال 
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 نشد شب ما صباح - 84

 داشتم امیدوآرزوی که شب بگذرد فردامیشود 

 صبح صادق  درطلوع

 برگ های ازشقايق نورسته 

 بهاراز زير بارخشونت رهائی میابد

 سختی های شب زمستان جان به ،

 باغ وگلستان عشق خواهند داد 

 نوبابه گان شهر ودهکده مان

 باناز وغمزه 

 مانند گل های مغرور الله

 ازتبه های سبزوشاداب 

 اين جا وآنجا

 يعنی ازدل دشت وکوه فرا میآيند

 برنسیم بهارسروصورتعطروعن

 زمین را معطر میسازد 

 ه هاوپسربجه هایدختربچ

 مدرسه ودانشگاه با صد نازوکرشمه 

 جاده های شهرمان را زيبائی زيادترخواهند داد

 اما؛ اما؛ اما ،
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 مگرتمبید دروديوار خانه وآشیانه  ما

 داشت  دود وآتـش گلوی هايکه صدائی رسا

 شعر حافظ بیدل را میخواندند

 را خفه ساخت همه 

 ابر سیاه «  گنبد زرنگار»گون يعنی به اين ان نیلآسم

 لنگر انداخت 

 ديگرکبوترهای معالقی درهواء پرنزدند 

 سرود آزادی نخواند

 فرشتید برگهای نورسته شقايق زمان

 نشد  شب ما صباح

 لنگر داشت  ابرسیاح

 هرات  –غوروال 
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 زيرپرده     -22

 درزيرپرده تاريک      

 ن ديوهای دشت وجنگل درمیا

 باقلم ونی مشق وتمرين گناه است 

 آز معلم مظلوم کی توان 

 نظم بیدل ،حافظ به سنگ خارا نوشت.

 درمیان آن دوپرده تاريک 

 دوحرف ودونام ونشان است

 يکی چون زنبورعسل شهد وشکرآفرين است 

 ديگری درفتنگاه 

 هیوالی درمیان دره های ازجنگل وحشی 

 به میدان آيد چون غضنفرگرسنه 

 «1»آشوبگری تخم آدمی زاد کشد « 1»بادواشک 

 ازروی زمین

 گهی درمیان مردمان شهروده الف آدمی خواند

 دمی ديگردرشب طوفانی اززيرابرسیاه سید هوائی کند

 گاه وناگاه پهلوان يکتای میدان جلوه دهد

 کند ،«  1» نامش درلست کد خدای وطن سیه 

 میراث گیرد 
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 صحراب به کفشمشیرازرستم و

 بجنگد درسیاهی شب بسان چنگیزپهلوان

 برتمشای رقص مرده وزنده نشیند

 خانه« 2»نماند به میکده ها اسباب 

 حاال درمیان عام وخاص الف سلطان شهر میزنند 

 جاده برديوارمیسازند تا ره مان گم کنیم 

 اما:

 ما به توحید دلبسته ايم  

 ده ايماينچنین وآنچنان شب تا روزرا تجربه کر

 ازمیان کوه وجنگل بحروخشکه

 راه روشن و مستقیم میرويم

 به دربار کبريا میرويم

 هرات -غوروال
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 بشنوازمن - 51

 تم   ـــتوهسی نوائی نقلبم که  صدایبشنو      

 توهسـتم  همان عاشق ديوانه به سود ائی       

  افسانه عشاق بشنوتا که به خرابات ما آئی     

 توهستمکه به شیدائی د ديوانه من همان صی    

  سوزد گل وبستان وچمن ازديوانگی عشق     

 توهستمازسوزدل که بندائی نوش بآشفته       

    افسونگرت داغ زده برچشمانم دوچشم      

 توهستم آشکارای وآينیهداغ چشمانت       

 ه توگل چیده دسته کنم   ازچمن عاشقان ب     

 توهستمسرای  مانمه برنثارقدومت به     

  کردم د ای توف ازجوانی دل بتوباخته جان   

 توهستم یهمگراو کردم بازگناه کارگناه    

 وصال دربیاض عشق ۀغوروال بنويس نام   

 توهستم ومدارایدلباخته که هستم عاشق تا   

 هرات -غوروال  
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 روياهای من  –51

 روياهای ناتمام من

 من درجستجوی انديشه هايی ام

 که

 دربحربیکران امواج طوفانزايکه

 گیدرمسیرنیمه راه زنده 

 مانده ام  (1)به ابهام 

 گهی 

 درخواب وخیاالت بلند پروازانه ام

  (1)همچوشاهین زير گنبد زرنگار

 عاشق گردش ديارمن بودم 

 اما کمان کش به تیروکمان کشید مرا

 اسیره کنند

 میدانم که من میروم وزمانه خواهند بود 

 خش امروز وفردا ، اوراق چر

 برای من وشما امانت است

 که حجت نامه اش را

 پاک ومنزه ،بسازيم ونگهداری 
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 من  

 باعشق آتشین که به خالق خدا دارم

 زيرا 

 خودرا درآنجاه ، درمیان آنها بازيبائی های آنها يافتم  

 داشته های آنها را با قشنگی برگهای شقايق 

 نورسته بهار خواهم خواند

 اطرآنها خواهم زيست وبه  بخ

 روئیاهای من ، 

 با صبرتحمل 

 غم های روزها سخت ومهجور،تنهائی ام

 شقاوتهای اين زمانه را خواهم نوشت 

 عشق من بخاطر مرزبون من 

 در ضمیروجدانم  

 ازمحبت پدرم وشیرپاک مادرم به ارث گرفتم 

 انديشه های وپرتالش من 

 که موردهجوم فتنه های جبرزمانه ام

 هست که من صاحب علم ومهارتم جوابم

 نترسم زين فتنه های که آيند ازجهنم برسرم

 چوفوالد، درکوره مرد آهنگرم     
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 انديشه های من

 ره روان راه معرفت وعرفان شده اند

 با عزمت وجالل توحید پرستی خواهیم رفت 

 باشما ام 

 به خنجر نا سور نزنید برقلبم 

 با سنگ وچوب نزنید برسرم  

 ق هرمردوزن اين میهنممن عاش

 اين وطنم یتاکه نفس کشم حامی وبان

 رويائی  من 

 ازشبهای بارانی طراوت تازه گی گلهای 

 دشت ودامن ديارمن 

 روح وروانم جان گرفته

 چون 

 شبهای عاشقانه بیادوخاطره های  من

 درمسیرآموزشگاه ودانشگاه 

 چه يافتم وآموختم بخاطرآينده زيبای 

 درگلشن گل های من

 بخاطر فرزندانم بهترين ، بهترين های  من 

 ثمره ازبخت زيبای من
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 خاطره های من 

 عشق من ،روياهای من 

 به آتش نزنید

 برگ جنگل سبزخاطره های من  

 من غوروال خادم اين وطنم 

 عاشق اين میهنم 

 باشما هسم ، باشما هستم

 ای کمان کشان سیه روز

 ازهواوزمین 

 میهنم هديه راکت وتوپ نکنید قلب 

 تازه آشیانه ساخته بچه های هموطنم 

 خراب نسازيد گلهای نورسته میهنم 

 جوانه های سرکش مغرور میهنم به پا خزيد 

 برای نجات يکجاه شويد ،يک مشت شويد 

 فروکشید برفرق دشمنم 

 تاکه بگذرد ازمیهنم

 با شما ام با شما 

 کابل مکرويان کهنه  –غوروال 

  ۱۳۳۲قوس  ۲ –تاريخ 
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…………………………………………………………………………… 

 نامعلوم پديده های اجتماعی وسیاسی که روشن نباشد –ابهام  -112

که عاری هدف ازگنبد زرنگار آسمان صاف ونیلگون  -گنبد زرنگار –۲ 

 09i]-=[ازآبرغبارباشد زيادتردرخواب وخیاالت وروياها انسان انعکاس يافته باشد
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 سعدالدين غوروال 

تیوره واليت  ولسوالی  دهتایيه درقر ۱۳۳۱سعال  سععدالدين غوروال فرزند غالم نبی 

وتحصعععیالت  ابتدائی خودرادرزادگاه اش به اتمام رسعععانده غورتولد گرديده تحصعععیالت 

ت  جه ۱۳۱۲ -۱۳۱۱ی رکابل تکمیل  و درسعععال ها د درجه لسعععانس  تا  ثانوی اش را

 بعدازبازگشت به وطن مشتاقانه درخدمت وطن مردم  به  کشور اکرائین رفته تحصیل 
اعم ازملکی ونظامی  غوروال درپست   های مختلف دولتی  وکشورش قرارگرفته است

نموده زيادتروقت های  کاری خودر ادر موسعععععسعععععات  خارجی دربخش   ايفای وظیفه 

 به زبانهای ملی کشو ر دری وپشتو  های  انکشعافی وانکشعاف  سپری کرده .غوروال
تسععلط کامل داشععته وبه زبانهای   روسععی وانگلسععی نیزمهارت  کامل دارد ازجوانی به 

زده اسعععت غوروال  قلم      مطبوعات سعععروکارداشعععته دربار نابه سعععامانی های جامعه

 وفعال درشهرهرات زنده گی  ازداج نموده   ثمره ازدواج آن سه پسرويک دختر است

 

 ندمیک
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