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 !دیآ یم ادمیبه 
 

 م یشنو یپرحرف م یوگقصه  از
 
 «سد ریبه نشر م ریګ د کباریبه خواهش دوستان  بنا»
 

و پکنک،، تنها ماندم ، چشمم به   لهیبادوستان به م یو کس  یشخص یبه کارها یجمعه بودبچه ها همه رفتند کس روز
کنم وخوده    دایپ  یرمګ در رابازنکرد .به چرت وفکربودم که کدام سر  یهم پرنزد وکس  یدر دوخته شده بود،پشها

درجر  ، بسازم  وتا وباال  انیمصروف  ها  یورق زدن  ازعز  یکردن ورق  فام  زانیذهنم  تادوستان    لیرفته ومانده 
 ادمیوب  کردی عبورم  االتمیرنظرخیوکارهاو شان ازز  نی تلخ وشر  یپهاګن کنده وجسته باخاطرات ووهمصنفان وهمکارا

که به استقامت مجهول ونامعلوم   یوازخانه بدرشده برامدم باهرقدم  ارشدمیشدت  ګدلم تن  ییفشارتنها  یامد . با فزون  یم
بود که چه کنم وکجا بروم   یرګی  میراه وتصم  داکردنی وپاشان ودرجدل پ  ت یت  یغرق درچرت وفکرها  نمذه  داشتمیبرم

جان که متصل خانه     میشده د فعتاخوده در مقابل مزرعه کوچک حل یط ییبدون انکه متوجه شده باشم که چه مسافه 
 زیو هرچ  دهیوسرد د  رمګآدم کار کشته وآزموده و   کیو   نمیریو د  یمیازدوستان قد  یک یجان که    میحل  افتمیاش است    ۰

اوضاع واحوال اجتماع هم   است،یوازرازورموزاداره وس  ارخودګلباس وخوش مشرب وبامعاشرت روز  بدان ، خوش
موصوف    مونی نام  عیرخش خورده ، طوفان حوادث ووقا  اربهګروز  یلیسالهاست که س  یبوده ول  اهګکنده وجسته آ

انداخته    وشهګهمه کس ساخته وبه    یزوبیهمه چ  یب  رمایګ راهم مثل صدها هزارهموطن د عزلت وعاطل هجرت 
  یومتوجه شدم که در کنارکردک ها دهیافتاده کنج مزرعه اش رس مهی و ن دهیکندوکپر شار وارید کینزد  یاست. وقت

  پ یازت  یبروی و  دیکرده مصروف است . با تقل  لګکه تازه قد برافراشته وبه اصطالح    یدور صفه به بته مرچ  لګ
  ی ؟ ف   یکرد  شهیرا پ  یتجارت وکار و بارمرچ وتند  کهیکردم ؛ مثل  وارصدایخودش ازعقب د  ګیشیرهمیوعادت دلپذ

خودت خو   می!چه کن  یانیب  یداد: خوش آمد   واب» ج  یفهم  یهاره  « م  لګ  میوقد  م یوازاد  لبازهستمګکه مه    ههیالبد
هواو  یروخرابییتغ رګ برم ؛ م یانها لذت م نګیمقبول وعطرآ یهاګ رن دنیدارم وا زپرورش و د ارخوشیبس  یفامیم

 حاصل یب  ګو بر  ګرن  یهرزه وب  یها  اه ګی  ینتیمقبول وز  یوبته ها  لګ  یخراب کرده ، بجا  زهارهیوهمه چ  لهاګفضا  
کنمش    شاوه یوخ  یاست که پاک کار  رونیکه ازتوان وحوصله مه ب  دهیدوان  شهیآنقدر بلند شده ور  وسبز کرده و سرزده  

وبته ها کم شوه    لهاګکه غم شان خورده شوه و شرشان ازسر   شهیوجمع نم  کنهیهمت نم  یحشرکار داره خوکس  کی،  
وآهسته    روندیخطرناک شده م  شان شدن    اد یو ز  دنیدوان   شهیبمانه با ر  نطوریهم  هګا  کهیکده بخاطر  شانمیپر  اری،بس

جن به  ودرالبال  لیتبد  لګ آهسته  و    شیشده  وخزنده  جا  زندهګچرنده  هاره خشک   لهاوبتهګ  شهیور  خیب  رفته ګ  یها 
تن  لیفام  یوبرا  کند؛یونابودم  فضا  اوالدها  وحت  ګو  شده  م  کیدورونزد  یها  هیهمسا  یبرا  یوخطرناک   دان یهم 

و   ینطمیب  یکه مرا هم از یشناس  یخودت خو مره هم م  کهی ا  شیګید  پګو،    کنهیجنحال خلق م  یخوب و ب  اهګوچرا
فکرکه هم   نیبا ا  رمی ک ی ، مجبورشده ازمرچ کارم  دیآ   یخوشم نم  ینینش   راالشهیودست ز  یکاریو هم ب   ګی  قهیسل  یب

  ز یهم مثل همه چ  میکه فصل ها واقل   یفامی. تو مکهی ا  شیګید  یاست وپهلو  پګ  یپهلو  کی  یثواب شودهم خرما وا
 یهاوتازه خور  یجوش  رمګو  یرمګماند به جزخداوند. فصل    یبه حال خودش نم  زیچ  چیاست . ه   رییوتغ  ذرګدرحال  

نوبت خشک    رودیوانجمادلحافش راباز کرده وهرروزهواسردوسردترشده م  ی وخالص شده وحال فصل سرد  ذشتهګها  
  یازعوارض جانب  یرګی برجلو  ندی ویګدر عقبش است م  یزمستان  یخوراک ها  رهیقاغ و توت و تلخان وغ  وشتګباب  

  ی خون وزرد  یو ، آنها مثل مرض قندوچرب  یاش مرچ و تند  زهیخورد ور  میامراض و جراث  یاریوبس   زمیرومات
  ی درکارباغبان  کهیشود، و ضمنا کالنها و کسان  داسفادهیشده وبا  ه یدوا است که توص  انهیګ درفصل زمستان    یترش
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تجربه   یفهمندو ازرو  یبلدهستند م  نجایا  یو آب وهوا  تیطبع  اتیخصوص  ندوبها  ذشتاندهګوکشت وزراعت عمرخوده  
  ی زهایپرنده وچ  یوخزنده وحت  زحشرهیرګومزرعه سبب    لخانهګدر  زیتند وت  یبته ها  تی موجود  ندکهیویګ را م  یخودهم

                            کند                                 ی وحفظ م  سازدیم  دهدومصوونیآفت و مرض نجات م  زندګرا از  دیومف  نینباتات شر  ریګ مضرومخرب شده ود
مفت    پګبنالم ، ما مردمه خو  یواز چ  یواز ک  میوګ ره زودتربرت ب   یها اس که چ  پ ګ(  نقدری)برادرا   قهیادرایب  یا

ب  یوب و  تحارب    یخبر  یعمل  و  ها  اندوخته  نا شکر  ذشتهګاز   ، وکالنها  چ  یها    ی ن ناخوا  زیوکبرومهمترازهمه 
با ا   میاشرا بسنج  دهیو فا   میببر   یو پ  میبه عاقبت  وآخرکار فکرکن   کهیآ  کشاندوبدونیخودما به هرطرف م   یسوادیوب

  م ی انداز  یو به هرخس وخاشاک دست م  میأر  یم  یرو  یحساسات وهوا وهوس خودهرچه که دل ما خواست به هرکار
، هم خوده خراب   میخود است وما پس ماند  یخاطراست  که هرکس به فکرنفع وسودا  نی. ازهممیکن ی ودل خوش م

 ده ی: دلم پند  ی. به هرصورت خوب شد که آمد  میانداز  یکرهامید  ردنګ ره هم ب  یووطنه ،مالمت  رهایګ وهم د   میکنیم
  ارچرت یساعت قصه ودرد دل کند ، توپشت بس  کیکه پرسان کند وبشنود که آدم    ستی ن  چکسی،شهر خربوزه است ه

دل مه هم   یها  پګومه    ییکه مانده شده    میبخور  یچا  الهیپ کیخانه که    میکه بر   ایب  رد ګ نهم    زه یخورد ر  یها    پګو
ودشلمه راآماده    یچا  می اش کاره بس کرد و بداخل خانه رفت  یسردست  فیپرک   ګګ   یچاشن  نیقصه کنم .  بعداز ا  تیبرا

 شروع شد :                                                                  شیها پګنهان و مخزن اسرارش را باز کرد و نجګکردو 
آب ودانه مه خسته ات نسازد ، مه    یب  ی ، قصه ها  می وګ شروع کنم وب   تیدانم ازچه وازکجابرا  یجان! نم  ل ګ  یآغا 

لحظه حال    کیو    مییایخود ب( خوب است  که به  ونی زیکننده کده  )تلو  مراهګصندوقچه فساد  ن یا  دنیکه ازد  کنمیفکرم
وخلوت    ییتنها  امګ هن  زهایچ  یاری. بس  میو فکرکن   میوسرش خودما چرت بزن  میوبشنو   مییوګ خوده بزبان خود ب  الواحو

کرده بودم ،    اهیکه نوجوان شده وپشت لب س  دیآ  یم  ادمی.     ذرندیګ از نظروذهن آدم م  ونیزیو تلو   نمای مثل پرده س
هم ازبرکت   ایشوم.  «کپتان » استعداد و ذکاوت و  نیی تع  میهم ت  دیشا  دانمیم ، از قضا ونمفتبال شامل شد  میدرمکتب درت

به چمن ناخراش و    نیسبب شده بود که کفتان هرروزعصرها تانمازشام بخاطرتمر  امرزمیدعاوتوجه  مادروپدر خدا ب
 ر یتوپ ها وسا   یفوی وظ  ت ی» برمسوول  ګیبافت  یتار  طهیبنا  « خر  یودرختم باز  رفتمیمکتب م   یرو  شینا تراش پ 
آمدم .      یوبه طرف خانه م  ختهیآو  سکلیدرقنجوغه وهندل با    یو درجالک ها  یهارا جمع آور  فورمیونیلوازم و  

خاطراست  نیوبهم  می کردیم ګیدرده زند بای ودورترازمرکزشهرتقر یجنوب وشهګکه سابق ما در یفهم یخودت خو م
کلتور وعادت ها وباه  نیروزمره ماعج  ګی درزند  یودهات  ینیشهرنش  یکه  اوالدهایشده  ونه  نه خودم    میچ کدامش 

وباغ ماکه   یمیبرج چهارمنزله وساختمان مقبول قد  ی . خانه مسکون   میکنی نم  ګیانیګ و ب  ګیوخانواده مااحساس خست
  رفت یګ م  سربفلک ومغرورسرچشمه  یکوه ها  ی که ازچشمه سارهاودامنه ها  یآب روان شفاف وذالل  یدوجو  نشیدرب

در  شدیرمیسراز هم  باغ  کوه  یندبل  کی وخانه  مقبول  وجا  یودامنه  م  ی خوب  اریبس  یقرارداشت  با  که   وجات یبود 
واقع شده   ییدوستان ما داشت و به ترت یرا برا  یکوچک  اهګ حیتفر تی ثیوافرح روماستیتازه وش جاتیوسبز ونګ وناګ

آمدم ، پدر    بالفت  نیاز روزها که خسته و ذله از تمر  یک ی.     کردیروباغ وخانه را ازهم جدا م  ادهیکوچه پ  کیبود که  
نوروزخان که    رزایخان و م  نیفخرالد  رزایم  یاش بنامها  یمیو صم  یمیقد  اران یبا دوتن ازدوستان و    وارمګبزر

دوران  یآدمها  زازجمعیهردون اجتماع  احترام  وقابل  شده  شناخته  وکمال  فضل  کهولت   صاحب  سن  وبه  خود 
مقابل   شان یروان بودند که برحسب تصادف من با ا  ابودندازدروازه باغ خارج وبه صوب منزل م   دهیرس  ګیوبازنشست 
ادا  ، مل  یشدم  تبسم  با  مهمانان   . آوردم  بجا  احترام  ادب  و  کرده  وعل  حیسالم  درکالم  وشفقت  لبان  . فتندګ  کیدر 
  یو با معرف دیازمایبودمرا ب انګطبق رسم معمول آنوقت که خاصه پدران و بزر خواستیم امرزمیوخدا ب یپدررحمت

بخصوص   یایبا ادب وح  ؟یکجا بود  میبچ  دی، بال تامل پرس  دینما  زشادیمهمانانش را ن  جادوخاطریا  یومبحثمن مضمون  
 نکه یصبرانه و بدون ا  یرفته بودم . پدرم بازب  یپدرجان به توپ باز  فتمګ  انګدرحضور بزر  فتنګأداب سخن    تیورعا
«    دا یازلحنش پ  کهیو طور  دانستیرا خوب م   یفرقها  نایقیکه    را یواردشود و بپردازد ، ز  ریګ وسواالت د  اتییبجز

شب  دنده  ب  یامروز  کتیکر  یباز  هیتوپ  باز   نی»  وتوپ  م  یعنعنو  یفتبال  مهمانانش    خواستیبود  درحضور  که 
  ی را دربرابر فرزندانش، جامعه ووطنش بخوب  شیها تیقرارداده ونشان بدهدکه مسوول میرمستقیدرمعرض امتحان غ

 یکویون  یواحساس عال  هیتفاوت نمانده ، فرزندانش را با روح  یهم ب  ګیوباز نشست  تدرک کرده و درحال وسن کهول
  یو م  یبود  ستادهیپت ا  ردنګبا     دانیره  که در م  ی ! ا  میبچ  دیو پرورش کرده ، باز پرس  تیترب  یو اسالم  یافغان

که طرف    یفتیګ مردانه م  وارواست  نیمت  یوصدا  وګ » ب  وګ نرابیبلند « ا  ردنګبا  نکهیا  ای؟ و    یکه مه به طرف ک  یفتګ
  اه ګشناه وآ  زآیوباخواست پدرم ن  شده  ګبزر  یو کرکتر افغان  ګیخانواد  یها  پی ؟ .   من که با اصول و پرنس  یمه ک

 نطوریا  اهګ چی، و انشاهلل ه  ستین  نطوریپدرجان !  ا  ر یوبه جسارت مودبانه جواب دادم که ؛ نه خ  ګبودم ، بال درن
  ست یازب  ش یب  نکهیشوم که مرا استعمال کنند. ازا  رانیګو دنباله رو وآله دست د  ستمیبا  شانی پت وپر  ردنګکه مه    شهینم

 روپګشناسند و طرف مه هستند و مه کفتان شان هستم . بچه ها را به دو  یکه همه شان مرا م مینفر بچه ها  ، هست
حال    ن یدارودرع  سهیارپیکه بس  بیرق  ی اه  میکالن با ت  یها  یباز  یتا برا  میکنیم  نیومسابقه را تمر  یباز  میکرد  میتقس

 دن یبا شن  میرا نباز  یکه باز  میآماده باش   کنندیم  یفهمندوهم باز  یهم م  کی هم هستند و تکن  یو قو  ۰    ګخوب زرن
،    دیبال  ی، بخود م  شدیخاطرمشاهده م  تییو رضا  نانینوع احساس اطم  کیپدرمرحومم    یمایمه در س  یحرفها  نیا

 جانب  کباری و  دیدیبطرف من م کباریشده بود ؛  لیبه مطلوب خود نا ایوګآمد  یو شادمان به نظرم یراض
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بودند ، سرور    دهیرا سر تا پا شن  ګالوید  نی. مهمانان  که ناظر صحنه بودند و ا  ستیرګ ن  یاش م  یرامګ  مهمانان
کرده    قیو تشو  فتندګ  نیشاد باش و تحس  رمراګ ونوازش  نیشان متبارز بود با کلمات نغزوشر   یمایخاطر ازس  تیورضا
  چ یکاغذ پ  یګینوت ده افغان  کی  کیبردند و  بیرج«نو» دست د   رفتهګچاپ ونشرشده وبه چلندبازارقرار  دا یکه جد

 کردند .                                                           تی بودبرسم بخشش وانعام عنا
  :که یپژواک جنت فتهګبود، به  یمردم بی وعج یی،عجب وقت ها یه یه
 
 تمیداش ی×× مــهــر ومـــاه واخــتـران میداشت یکه ما هم آسمان یامیا ادی

 
 ی وخانواده هادرمواقع مهمان  لهایفام انګو بزر نیها والد ذشتهګکه در   یدانیخراب وبرباد کردند. خودت م زهیچ همه
استعداد وذکاوت ،    یشان که دارا   یومذمت ها از آنعده اوالدها  بتیغ  یبا دوستان مطابق معمول بجا  کجاشدنیها و
 ق یطر  نیواز  نمودندیم   یمعرف  تیوبه جمع  کردندیم  ادیبودند  یم  یو اسالم  یافغان  دهیوپسند  دهیواخالق حم   کوی ن  تیترب
در پرورش   هیوترب  می تعل  ی، در پهلو  کشاندندیشان م  یاجتماع  یها  تیآنها را به اجتماع ودرک وقبول مسوول  یپا

 بادقتو    رفتندیګ هم عالقه م  نیریو سا  دادندیژم ی. آنهارا اعتباروپرست  داشتندیمبذول م  زتوجهیآنها ن  یاجتماع  تیشخص
  ق یتشو  یها  نهیزم  شی مهربانانه خو  یها  ییآموزنده و رهنما  حیها ونصا  یکنجکاو  یو درالبال  دندیشن  ین را م  ایجر

 شیدرخشان درپ  ندهی که بچه چشم و چراغ خانواده ووطن است وآ  فتندګ  ی و م  نمودندیآنهارا فراهم م  شتریورشد ب
  روحیوازحالت انجماد، خشک وب  دهیباز بخش  ی را فضا  مجلسها درواقع هم    وهیش  نیچن  ن ی. با ا   شودیم  دهید  شیرو

رقابت سالم   کی  نهیحق حضورواشتراک اطفال وجوانان هم ادا وزم   قتیوهم درحق  ساختند یم  رمګخارج نموده شاد و
تا   شدیآمد ها سبب م  ش یسلوک وپ   نیانداختند. چن  یکرده و براه م  جادیخانواده ها وبخصوص جوانان ا  نیدرب  زیرا ن
 ی ها  ت یل، حقوق ، اجتماع و مسوو  یوعالقه مندشده جا  رمګ خانواده ودوستان دل  رمګوجوانان به حلقه وکانون   لاطفا
 هودهیوکشورش دانسته ووقت خودرا ب  لیفام  یو سر بلند  یوکلتور، ارام  ګبند فرهن  یدرک وخودش را پا  شرایخو

جامعه خود    یحاکم و اقتضا  دهی، بر رسم افتخار واصول پسند  دندیردیګ خوب م  یومصدر کارها  ذشتاندهګ یوعبث نم
رشد   نیتا درحفظ وحراست وهمچن  نمودندی م  تیبلکه احساس مسوول  دند،ړک  یم  تیورعا  یروییرانه تنها که درک ،

استفاده   انګبزر  ی، تحارب واندوخته ها  دهایدوبازدید  نیخودرا اداکنند . ازخالل صحبت هاوهم  زسهمیو توسعه آن ن
ه توقع  ، جامعه ووطن ازآنها چ   ل یموزند که فام  ایوب  ندینما  شیخو  ی ها  یاهګموثررا بخاطر بلند بردن سطح دانش وآ

،   ګیخانواد  یو حفظ آبرو وارزشها  یدانش واندوخته ها راعمال درخدمت رفاه وسربلند  نیا  ونهګ وانتظاررا دارندوچ
 ش ی مستقبل جامعه خو  ای  ندهیآ  وپرافتخاروزمان حاضر    ذشتهګ  نیقرار دهند وچطورپل مستحکم ب   یو مل  یاجتماع

  ودډ. )آداب و  ندی و صداقت حرف وعمل ادا نما  یو رسالت خود را با امانت دار  نیوآنرا استحکام بخشند و د  جادیا
 ودستور بودند(  

   فتهګنماند . به    یباق  چ یوآن قدح بشکست ،آنقدر بشکست که ه  ذشتګجان! شماره چه دردسربتم آنروزها    لګ  یأغا
شاعرمعاصر عصر مغل    یفرغان  فی» س  ذردیګ م  زی ن  ریګ د یهاثم ... وروز  ردګ  نی« غبار اسپ ها فرونشست و ا

   یبرو  یاست،هرجا  شی کارخو  یهرکس پ  ی شویباشد نم  وطنآموزنده و بدردبخور مردم و  کهی زیچ  یکه اول خواز کس
ه  ایوګ.که   نفر  ای  ۰۰۰  چیما  و    شنیف  شوندیم  یکجایچهار  است  مکس   ، ورقص  اس  قرص   ، درشن  و  است 

آنچه    شتهګافسانه پنداشته شده و پشت نو  ګیو کالنها هم  ان ګو اقوال بزر  خیو ان معتقدات وتار  مینداشت  یچکسیزوهیچ
. پدرم    میمزدورشد  یاجنب   یودرملک ها  اریاخت  یوب  انهیګ و دارنده نا داردرخانه خود ب  میدست داد  زانرا هم ا  میداشت

مردم ووطن که همه چون    نیو راست  قیوفرزندان صد  ارانګ باارزش وقابل قدرش ،آن خدمت  ارانیوهم دوستان و
بودندو  ی معنو  یها  هیدژاستواروسرما عصرخود  در  ق  ممرد  یومعنو  یماد  یها  نهینجګوطن  به  را   متیووطن 

  شان ی؛آثار وکار نامه ها  وستندیت حق پبرحم  رماندندویوبه م  ی،جان مال واوالدخود حفاظت وپاسدار  ګیرسنګفقرو
شان .                                                                                              یجا  ن یباشد وروح شان شادوخلد بر  دیو جاو  ی رامګشان    ادیهم طعمه هوا وهوس شد و به باد فنا رفت که  

 نیوا   ایهم بنوش ب  کتهی . چا   میدوررفت  پګاز اصل    رهیګیدرد م   ادتریکه دل مه ره ز  شی (بجا ذارګ ها ره  بان )ب  پګ  نیا
 ی صنف ومکتب سبق )درس ( م  کیشهرودر  کیربا مه د   کهییره بشنو که همو بچه ها  هیګ د  یو قام شرم  ګنن

 م یکردی م  نیودشمن تمر  فیمقصد و هدف و بخاطرغلبه برحر  کی  یمتحد وبرا  میت  کیودر  میآموخت  یوم   میخواند
وسرخ     اهیرسیمقبول ودل پذ  یهاګ ( پاک وسچه با رنفورمیونی)  یسپورت  یکه چشم آز وهوس شان بازشد، کاال  یکم

روان وچشمه سار هاکه از    یاه  یجو  یواراګذالل و  یخود ماو آن ابها  انګ ذشتګوسبز مورد پسند وانتخاب مردم و
وجان تازه    میکردیدست لب تر م  یوما با لپ ها  شدیم  ریآن سراز  یسربفلک ودشت ها ودامنه ها  یدل کوه ها  

ومتلون  با     اهیسرخ و س  یها  فورمیونیشانرا زد، سحروافسون  و    یدلها  میشتافت  یغرش کنان م  دانیو بم  میرفت یګ م
و مبهوت شان کرد   ټو ما   فتهیفر  بیو رق  فیحر  یها    میکننده ت  خودیزا و ب  یژانر  ی ، نوشابه ها  یهمه رفتند و ب

 یل وهمبازهمراه وهمد  یاهګخود را ماندند و با هرکس رفتند وبطرف هرکس شدند ،    روکپتانیشدند م  ندهګاتفاق و پرا
 ردانګتنها وسر  اهممر  نکهیزدند ، خال صه ا  یرګوسودا  یو بالهوس  یاشی. دست به ع  یریګ هم با د  یوزمان  یک یبا  
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  ده یوعق الیمشکالت وقسط خالص کردم با همو فکروخ  اریخوده به بس ی، سبق ها ری ماندند .   منهم که آدم سخت پذ
وروز  دیوام رزق  بمامور   ی برحصول  پ  تیحالل  قرار  وستمیدولت  ووطن  مردم  خدمت  تنخواه    رفتمګوبه  وبه 

  ن ی . که ا  کردمیم  ذارهګ ،شکرو  ساختمیشوم ، سوخت شار روم » قناعت داشتم ،م  ی« از شوم  قتیبه حق   رشیبخورنم 
پ م  عا  پ   وست یاصطالح  در  یشقدمی ؛وبه  ومه  داد  ثوررخ  هفت  مشهوربنام  فاجعه  ها  ا  کیهموبوالهوس   یاداره 

تخته مشق    ردګشا  کیکه    کردمی کارم عنوان  به  ما  وموسسه  شد  بودآمرما  شده  منبرباال  در  ناخوانده  وخال  نوخط 
که آنهم آدم   یحزب هیسازمان اول یخودم با منش یاقبال وکله شخ یارګوناساز یاز بدچانس  شیبرا یخاص ازاتیباامت

واداره    یداره ،رهبر  پګ  یبور  کیزیاو ن  یکار نامه ها  بیوغرا    بیبود ، که عجا  یب ی،تحفه وانعام داده شده بود عج
درتالش    وستهینشده بود ونامبرده پ  جادیا  نبا م  یخوب  انهیم   شیاداره ما را دردست داشت  همرا  یوهمه کارها  یاسیس
ها   پګ لیقب یو از نیزم وارتباط با مخالف  یتیسو ی، انت ونیس یاپوز یرنامهایمن ز فی ونقطه ضع اهیګ کردن خال دایپ

  ران ګازسودا    یک یازروزها  ینامبرده روز  تی. باساس شکا    رساندیخود م  یحق وناحق خودرا به کالنها  اتیبود شکا
 انیکارهاآمده بودند، در جر  یبررس  یاش ظاهرا برا  یمشاورروس  کنفر ی و  یویناح  یمنش   تی مع  هکالن حزبش ب

،   میمستق  ریغ  فیو تخو  دیربط وتهد  یوب  ندهګ زپراینقد وانتقاد آم  یدرخالل صحبت ها  نیجلسه و درمحضر حاضر
؟ من که   یریپذ  یحزب ما را م  تیکه چه وقت عضو  دیکالن خطاب بمن پرس   رګموضوع ولهجه سودا رییدفعتا با تغ 

ازش  تیازکرکتر وخصوص ن  یها  وهیو  پور  یساز  ستیقلع وقمع وسربه  درجواب  شان  )کامال(خبرداشتم  ؛    فتمګه 
و لحن    یاست  ؟ نامبرده فورا با لفاظ  ازیچه ن  ریګ ؛ د  کنمیمصروف خدمت به جامعه هستم  و درحد توان  کار م

محرک احساسات خاصه خود ومکتب شان که عقل خوشباوران و ساده لوحان را    زیوکلمات پر چسپ واغراق آم
حزبش در برابر اشخاص صادق و وطن خواه   یها  تیپرداخت و ازمواظبت ومکلف    فیبه توص  ساخت یمغلوب م

  ونه ګ آمد که چ  یم  ادمیبه     ش یصحبت ها  انیدانسته بودم و درجر  کسرهیمردم پرداخت . من که کارخود را    ارګ وخدمت
شدند    ستیمسلمان سچه ومردم دوست ووطن خواه واقعا دراثرمواظبت و توجه آنها سر به ن  یفغانهاده  هاهزارنفر ازا

 یو قبرکن  نیمدفون شدند و زحمت و مصرف تکف  یجمع  یورستانهاګزنده به    یپلچرخ  ونیګ و توسط بولدوزرها درپول
  دانیشه  نیا  ی و خانواده ها  والدها ودولت شان از دوش اهم به برکت احسان و انعام حزب    یدار  هیو مراسم دعا و تعز

  ی قبرستانها  یوفانګ قسم ش  نیبهره نماندندو هم  یوانعام ب  ه یهد  نیاز    زیما ن  نیبرداشته ومنع شدکه خانواده ومنسوب 
وشکوه    نتیسبزو سرخش که شهررا ز  یرقهایدر داخل شهر با توغ ها و ب  یو تپه مرنجان وخانه ساز  نهیم  رخانهیخ

جل  دهیبخش درنظرم  نت  کردیم  یینما  وهبود  در  درمدت زمان کوتاه  وافعا  شان    تیمواظبت واحساس مسوول  جهیکه 
  انګرګو  سانګسربکف راه خدا ومردم خو نپرس که کر  راهنانیپ  ونګ لګبود . از    افتهی!؟چقدرانکشاف کرده و توسعه  

کوهها   وموران  ماران   ، وکال،زاغان  کور  نعمت  از  شان  اجساد  بابلع  ها  .    ازین  یب  یودډو  یودره  شدند 
چشم بپوشم ،    شانیارمغان ودست آورد ها  نیاز  توانستمیآمد و نم  یواندامم به لرزه م  ذشتندیګ م  رنظروذهنمینهااززیا

 اهګ(مصروف و دوخته شده بود و ناخود آ  رکالنګوچشمم به طرف سخنران مجلس )سودا  وشګذهنم آنجا و  کهیدرحال
   ش ی حرفها  یو بدون مقدمه در البال  اریاخت   یب  کباری جنباندم ؛    یسرم  شی؟ ودقت به حرفها  دییبه تا  انهیګ و ازخود ب

  سستمګو رشته سخنانش را    دم ی، دو  ه یخواستم هد  یجانیشناخته شده بودند ، ومن باه  یعال  زهیکه مستحق جا  ایوګ
، از   ازماهدا وسرافرازشان س شانیزود تربرا رهرچهی نظیب یکارنامه ها نیرا دربرابر ا زعاجلیوتحفه کوچک وناچ

اشرا درذهنم با   یرامګفتبال ،پدرم ومهمانان    میت  تیهمان حکا  شیسبز وتحفه درو  ګشما چه پنهان که به عنوان بر
افزودم    بهی برسم مطا  شترشانیب  یخاطر ودلخوش  نانیاطم  یربراینمودم ودراخ  وواهداګباز   شانیشهامت آراستم وبرا  لګ

ومنهم     امدینشد ون   یبه طرف من کس  دمیوانتظار کش   ذردهرقدرقدبرافراشتمیګ سال م  یازس  شیازآنروزتاکنون که ب 
 زمثلیبروم تا از من ن  یوبطرف کس  ستمیبا  روحیپت و کالبد ب  ردن ګجرات وجسارت را نکرده ام که با    ن ی»که ا

 ی ایروًح پدرون  انګ  ذشته ګامانت    راثیوم  عهیکه بااتالف ود  را یز  دیواراستفاده بعمل آ  یو طوط  یکوک  یهایګګ دګ
 شخندیمن باتبسم و ن  ی حرفها  قیدادن واستماع دق  وشګپس از  شودینارام وناراض م   رهی. « درحض    وارمګزرب

را به زبان مشاور که آدم    میها  پګبه من ؛    شیخو  ظ یخشونت وغ  نالیګ پرداخت و ز  شیزهرآلود شان به عنوان پ
چپاول    یدرافغانستان واز طال ها  ی پوش شده از طال که به احتمال قو  ګبزر  یو سرخه با دندان ها  کلیه  یقو

خرو  سرخه سرختر شده وتا آ  نیصدر نش  نیقصه ا  نی ا  دنیوغارت شده پوش نموده باشد ترجمه وانتقال نمودند . با شن
  .     شدیخشم وغضب پخش م شیها اهګ ختم مجلس به من متوجه بود از ن

 
ازأنها همه شان خود به توپ و    یودنباله رو  دیزباتقلین  ریګ د  یعده ا   کیاکثرا و    میت  کنانیباز  نکهیکالم ا  خالصه

 ی در دم شنکاک و شوت  ها اهګی یو ب دهیواله و خشک  ډوکن یکند وکپر و زخم دانیتوپ مبدل شده ودر م ی ها لولهګ
«شارت» ماند   ولګشان نه   یفریر  یآزاد و ب  یشوت ها  بااند که    رفتهګقرار    بانیرق  یها  میت  ګماهر وزرن  رانیپل

 زنده ګکوچک.هم به النه خس وخاشاک و خزنده و  اهګ حی،آن تفر  یونه کاشانه ونه آن برج وباغ پدر  چهیونه درودر
 یشماریمختلف وب  یوحش  انګدرند  ییوزور آزما   نی تمر   دانیوم  اهیګ وپا   اهیګ که به  جا  یکنیوچرنده ها را خوچه م

 دهیدهد( که خو)خواب( ازچشمم پر  ی)متهیدردناک است ازارم م  اریکه بس  رفتهګچوروچپاول قرار  درمعرضمبدل و
که سرت خواب آمده ببخش که    کنمیفکر م  .  میخوده مصروف ساخت  یوپرورش مرچ وتند  هیدرترب  یکه از ناچار
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  میساعت قصه کن  کی که    ایب  اهګ اهګوحوصله ،  یوقت داشت  رګازدرد م باصطالح کنده شد ، ا  یشمه ا  فتمګپر   یکم
 ت باقی. وصحب ارزندهی،حال وقت نمازاست 

 
 شمه از درد  انیپا
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