
 جدال قلم وتفنگ

 

 
 ) استاد صباح (

آرزوهایی برای برآورده نشدن  ومقصدهایی برای نرسیدن و همیشه حرفهایی می ماند برای نگفتن 
 وامااگرزندگي مجال داد درخدمت خواهم ماند وبرایتان خواهم نوشت...

نشریه هاي ملي ومیهني درشرایطي به مطالب ماهمت گماشتن که قلم راتفنگداربه دار مي کشید وقلم 
داررابه زنجیروزوالنه مي بستند . تفنگداران ده ها ، صدها وهزاران دسیسه وتوطئه چیدند تا قلم 



نوان هاراشکسته وقلبها راسردوساکت بسازند وبه این شهکاري  نشریه هاي ملي  ، مطلبي تحت ع
 جدال قلمداروتفنگدارراتقدیم نموده ومیخواهم که عزم شان پوالدین وراه شان پرازرهروباد. 

ازحوصله مندي وبزرگ اندیشي مسوولین ومدیران  دشتهاي بیکران  بایک آسمان سپاس تا
مبتکروخالق که باتمام کمي ها وکاستي هادرنشروپخش پژوهشهایم همت گماشته اند ابرازسپاس 

واگرزندگي باقي بود وحوادث امان آرامش را به من بخشید ازتک تک دوستان ویاران نمایم وقدرداني 
 . قدرداني خواهم کرد 

  دررفافت رسم ما جان دادن است
  هرقدم را صد قدم پس دادن است
  هر که برما تب کند جان میدهیم
 . ناز او را هر چه  باشد میخریم

 
موسس « عزیزجرئت»جناب ودوست باهمت شخصیت بادیانت ، جرئت ، ادیب باشهامت با مرد  -

قلم وقدم زده ام ودرپخش  ، ومدیرنشریه آریایي که طي این سالها باآریایي دوست داشتني ومحبوب
ونشرنبشته هایم تالش نموده است، منت گزارهستم وتاحدود توان به پیش خواهم رفت وبه قول معروف 

 جرئت سعادت وطول عمرآرزودارم .  حق دوستي را ادا خواهم کرد. به آقاي

 
نشریه رسالتمندان  -پرچم راه پاک ، رسالت واان پرچمدارراه بي باک ، ان رسالتداررسالت و -

میگویم . این نشریه ها باتمام توان  ،همفکران ، هم اندیشان ومبارزین نامداراین مرزوبوم رادرود
گرمم رانثارراه شان نموده  کمکم کرده اند ، دروددرانعکاس مطالبم پیش قدم بوده اند وسخاوتمندانه 

 پیروزي وبهروزي تمنادارم.

 
وبگاه وطندارنشریه اي که متعلق بخود میدانم ودرنشروآرشیف ساختن نبشته هایم زحمات زیادي  -

 متقبل شده اند بي نهایت سپاس مینمایم وبه صاحب امتیازارجمندش ومدیرعزتمندش توفیق مي طلبم.

 



وب سایت سپیده دم که بدون مبالغه ازنخستین همکاران قلمي اش هستم وازشخصیت بزرگ جناب  -
فیضي گرامي وحریف نازنین سپاسگزارم، طي این مدت متفکرانه وحوصله مندانه دین همفکري 

 باد.  شان درود وسرودم نثارراه  ونبشته هایم را بدست نشرسپرده اندووهمیاري را ادانموده 

 
وبگاه دعوت ودوست ویارهمیشه وفادارم محترم بزگرکه باروحیه اي بزرگ منشي واخالق ترقي  -

 خواهانه تحقیق وپژوهشهایم رابازتاب داده اند ، ممنونم ومدیونم.

 
ازخانم مبارز، دوراندیش متین وباعفت محترمه بخصوص تارنماي میهن و انجمن فرهنگي و-

 سخاوتمندانه مرادرنشرنبشته هایم یاري رسانده اند. که انجنیرنورضیافرین قدرداني مینمایم 

 
این شرف نشریه هاي ترقي خواهان وعدالت پسندان ومسوولین  با آزادي رووبگاه هاي حقیقت و -

نشریه ها که باتمام مصروفیتها درنشرمطالب من پیش قدم بوده اند ، دستهاي پرازلطف شانراباگرمي 
 مي فشارم . 

   
حقيقت به مديريت دوست اديب ام سليم عابد پيمان ودنارنج گل ويب پانه به مسووليت  نشريه هاي -

شخصيت بزرگواراين وطن نه تنهادرنشروپخش مضامين من مودبانه زحمت کشيده اند وبزرگوارانه 

  تمنادارم .درازازنشرمطالبم اطمينان داده اند وازبارگاه اليزال به ايشان عمر

Homayun.org 

 
نشریه انترنیتي همایون به مسوولیت دوست عزیزم همایون عزیزي که با همه مصروفیت درتدوین  -

 وتنظیم مطالب من بزرگي کرده اند ، قلبا سپاسگزاري مینمایم . 



The Voice of Afghanistan Women 

 
ارجمند،  خانم شیرین نظري مسوول نشریه انترنیتي  پژوهشگرخانم باشهامت ، دوست نازنین ،  -

وفیسبوکي ، با غیرت وشهامت درپخش تحقیقاتم شب وروزرانشناخته اند ، تشکرات خودرا به ایشان 
 تقدیم نموده وسرفرازي وبهروزي همیشگي اش راآرزودارم . 

 

نشریه هاي زیباوخواندني رسانه نوربه مدیریت دوست گرانمایه نورالدین همسنگرونشریه روشنایي به 
، دلسوزانه ومسووالنه درتنظیم  صاحب امتیازي ادیب اندیشمند ودانشمند ارجمند سراج ادیب 

قیت ونشرمضامینم  زحمت فراوان متقبل شده اند ودرینجاازایشان سپاس وقدرداني بي حد نموده وموف
 هاي مزید شانرامیخواهم 

 

 گردانندگي: خوش بودیم که درعقب پرده شما وبگاه اصالت را ندبه من میگفت انيباري دوستچند  -
واکنون بي تفاوت تردرقبال  مطالب نشرشده دراصالت  شتیدودررهبري اش قرارداومدیریت میکردید 

خنده ام گرفته بود ومایوس نیزشده بودم ، به این جهت . من برخورد مینماید ، نمیدانیم علت چیست؟؟؟
مایوس بودم که دنیایي آزادي ودموکراسي است وهرکسي حق دارد چیزي بگوید وبنویسد...وهم خنده 

وبعدها گفتم این گمان تان ممکن  بخاطرآن ،  من کجا ومدیریت یک نشریه بزرگي مانند اصالت کجا... 
 گي خیلي تفاوت دارد .  دانندوهمکاري تاگراست دقیق نباشد...

ظاهرقضیه درست بود ، زمانیکه من همکاري رابا اصالت آغازنمودم درتاجاي  انحدس دوستاما 
پنج ویاشش هزارکلک خورده بود واکنون به اساس زحمت کشي هاي مدیر زحمتکش ومبتکر،  دوروبر

میلیون به باالرفته است . من ازصمیم قلب زحمتکشي هاي ونیم دوست خوبم قدیرفضلي ازیک 
ویراتبریک میگویم وآرزودارم که همچنان خالقانه به پیش برود . نشریه اصالت واقعا جالب وخواندني 

است ومن بااصالت نشیب وفرازهاي زیادي داشته ام ... واکنون میگویم هیچ زماني درعقب پرده 
وگاهي گاهي چیزهاي را اگرنبشته ام به اساس دوستي شخصي ه ام ومسوولیت این نشریه زیبارانداشت

بوده است. امادوست نازنینم محترم فضلي عزیزدرنشر، تنظیم ، ویرایش وپیرایش مطالبم ازنظرزیبایي 



دراصالت بي نهایت زحمت کشیده اند وهمچنان درهرحالت ازمن وفامیلم احوال گیري نموده اند منت 
 اهو. گزارم . ی

  دار تفنگودارجدال قلم ومشاجره 

 
وقتی درجستجوی حقیقت  ،وسیله پرقدرتي است براي ترسیم وتحریرخوبیهاوزشتي ها وحقایق ها قلم 

دزدان وچپاولگران را ترسیم می کند، خواب را از چشمان  برصفحات کاغذ به گردش می آید و واژ ه ها 
داربا آن که بزرگترین راه هاوشیوه هاي سرکوب  بلي ! ستمگران ودزدان کرسي  می رباید. تفنگدار

شخصي ودولتي را  -امکانات اقتصادی ،امنیتي  وترورشخصیت را دردسترس دارند و با آن که تمامی 
سالحی، که تنها ابزارش قلم و تنها کارش  درانحصار خود دارند، بازهم ازنویسنده، بی دفاع وبی 

قدرت داران جنایت پیشه ودرهرمقام ومنزلتي که  رند. پژوهش وحقیقت درپرتو واژه هاست، وحشت دا
روشنفکرجاری می شود برای خود  است هیچ چیزی را به اندازه واژگانی که ازنوک قلمهای نویسندگان 

 خطرناک نمی داند و تمام تالشش نابودي قلم بدست وروشنفکراست. 
ونیست نامهای هستند که چپاولگران  دشمنان جهاد ومقاومت، عوامل بیگانه،  مزدور،  مرتد، ملحد و کم

 برای نویسندگان متفکر ،پژوهشگران افشاگرو وطن دوستان برگزیده است.
قتلها، ترورها، به زندان انداختنها وبه مهاجرت کشاندن اجباري که نمایش هولناکی از تکاندهنده ترین 

انی درجنگ همه جانبه پرستان درورطه بی اخالقی وبی وجد نوع رذالت وددمنشی وعمق سقوط قدرت 
علیه نویسندگان اند. تفنگداران ازطریق ادارات امنیتي ، پارلمان ، ریاست جمهوري ومحاکم با 

را بر  با قتل وتروروبیرون راندن، چنان ترسی  تهدیدهای مکررنویسندگان ، براین پندارپوچ هستند که 
را در کام بخشکانند. محاسبه آنان  زبانها پیکرجامعه مسلط کند که دیگرازترس قلمها را درغالف و 

نمی گیرند، این حقیقت ساده را نمی فهمند که عمر تفنگ،  سراسراشتباه است،اینان هرگزازتاریخ درس 
خود را از  فرا می رسد که دیگرسرکوب وآدمکشی، نیزقدرت تاثیر  سرکوب وترورمحدود است. زمانی 

 دست می دهد و به ضد خود تبدیل می شود. 

 تفنگدار:
 زره پوشم بود امید  جانم 
 اورامستانه هرسومیدوانم

 نمایم قتل عام مانند چنگیز



 وطن را درغم مردم نشانم .
 روشنفکر:

 قلمم را بیاور تا نویسم  
  زقا تالن بي حیا نویسم 
 خیانت وجنایت وطن را

 براي تاریخ فردا نویسم.
 تفنگدار:

 تفنگم را بیاورتو ز خانه 
 نمانم ازقلم  داران نشانه 
 دمارازروزگارشان برآرم

 ماند یادگاري درزمانه. بي
 روشنفکر: 

 روم تادهمزنگ وتاگذرگاه
 قلم نوبگیرم از فروشگاه

 نویسم نامه برفرزند میهن  
 اگرسرخ اندوسفیداندوسیاه. 

 تفنگدار:
 گروزین وپکولم را بیارید 
 به دروازه قصرمن گذارید 

 افغان میان همگي اقوام  
 تفاق وتخم بدبیني بکارید . 

 روشنفکر:
 کتابي را خریده ام زجاده 
 چکرزدم بهرسوپاي پیاده 

 یتمان را دیدم درباغ باال
 لب دامن به گدایي نهاده.

 تفنگدار:
 کجا شد چادرچهارخانه من ؟

 چریکهاي خوب وجانانه من ؟
 روید راکتي  سکر رابیارید

 گذارید هردورا برشانه من .
 روشنفکر:

 تفکرم  بود آئین  وکیشم  
 قلم دردست وکتابم بپیشم 
 قسم خوردم بنام مام میهن



 زدرد مرد مم غافل نمیشم.
 تفنگدار:

 خریدم سالهاچرس شیرکدار 
 قمارهم میکنم تکراربتکرار
 شبهاهم  میروم باالله روي

 کوچه وبازار.سحرپرخانه 
 روشنفکر:

 شبها ازدرد وطن مینویسم 
 ززردي هاي چمن مینویسم 
 چراشده دوعاشق تیرباران؟
 زکشته شدن  زن مینویسم .

 تفنگدار:
 نمي مانیم زروشنفکرنشانه
 اورانا بود کنیم درین زمانه 

 چه کردیم؟ دیدي فرخنده را
 به چه دروغ وفریب وبهانه.

 روشنفکر:
 بیارویم به سوي خیر خانه 
 شده فرخنده نامي جاودانه 

 هارسیده بیاشب زنده داري
 نمایم شمع روشن درشبانه.

 تفنگدار:
 فرستم ازتي دل یک صلوات 
 بگیرم با تفنگم عشروزکات 
 منم مالک چند پس خانه دالر
 سالم و رحمت هللا و برکات .

 روشنفکر:
 بیا باهم یکي گردیم وطندار 
 بکنیم ریشه جنگ وتفنگدار
 بخوانیم نغمه آزاده گي  را  
 به مثل مرهمي دردل تبدار.

 تفنگدار:
 که اینان کفرگویند دهم فتوا

 روند راه حقیقت را بجویند
 قلمداران شوند نابود بدستم



 دیگروطن وطن هرگزنگویند.
 روشنفکر:

 خداانصاف دهد تراتفنگدار
 چرا بستي کمرازپي  آزار
 بروتوبه  بکن دربار خدا 
 خدایي قادر وجباروغفار. 

 تفنگدار:
 تفنگم یاورروزهاي سختم

 اومنم سرد وکرختمبدون 
 تمام هستي ام ازماشه او 
 برایم بهترازطالع وبختم .

 روشنفکر:
 بیارپایان سررا تا گریبان
 ببین برحال مردم پریشان

 همه چیزوطن گشته چپاول
 دیگررحمي نماید بریتمان .

 تفنگدار:
 برویاوه نگومرد قلم  دار 
 خداداده به من دالربسیار
 زدم سنت سروصورتم را

 قربان دریشي گلدار.شوم 
 روشنفکر:

 مبارک با شدت پیرهن آبي
 به آن نکتایي سرخ وگالبي

 دوچشمانت مثال کاسه خون 
 همیشه مست باده وشرابي.

 تفنگدار:
 بود شیرپورقصر آرزویم
 تفنگداردیگرنیزروبرویم
 قطارموترهادرپیش خانه
 گروپ بادیگاردهاآبرویم.

 روشنفکر:
 بروآدم باش اي مرد جفا
 مرودنبال این جفنگ دنیا

 نه اجنبي مي ارزدونه دالر



 توتنهامیروي تنهاي تنها.
 تفنگدار:

 تمام خارجي ها افتخارم
 ازاینان بوجي  دالرمیارم
 بنام فامیلم دربانک دوبي

 امانت وپس اندازمیگذارم.
 روشنفکر:

 جفابسیارکرده اي تفنگدار
 گرفتي  زند گاني  وطندار
 ترا افشاء نمایم و نویسم

 به روزنامه ورادیوواخبار.
 تفنگدار:

 مگرتومي نویسي ازجفایم؟
 خط ونشان مي کشي برایم؟
 حسابت راکف دستت گزارم
 خبرباشي به سراغت میایم.

 روشنفکر:
 باور بکن حرف مرا امروز

 توفردامیروي درپیش داور
 منم بازمانده مردان بزرگ

 شنیدي نام خراسان وخاور؟.
 تفنگدار:

 باختروخراساننه خاورونه 
 نه ازبک وهزاره ونه افغان
 سالحم مونسم، پولم وطنم  
 نه پابندم به اجداد ونیاکان.

 روشنفکر:
 بده لطفآ سالحت رابدولت

 نمایک باردرکارت شرافت 
 بیاروزي گرفتارمیشوي تو
 بدست قانون واندرقضاوت.

 تفنگدار:
 منم با دالرهایم مثل قارون
 تمام کارهایم همچوشارون
 درینجادولت وقاضي ندیدم



 سالحم بهترازکتاب قانون.
 صباح دوست همیشگي شما.  –بایک کهکشان حرمت 

 
 
 


