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  ۲۵/۰۲/۲۰۱۸               «مومند» نصیراحمد

            

 !آید می یادم به
 

 پرحرف ګوی قصه از
  
و پکنک،، تنها ماندم ، چشمم به  لهیبادوستان به م یو کس یشخص یبه کارها یروز جمعه بودبچه ها همه رفتند کس 

کنم وخوده  دایپ یرمګدر رابازنکرد .به چرت وفکربودم که کدام سر یهم پرنزد وکس یدر دوخته شده بود،پشها
تادوستان  لیرفته ومانده فام زانیذهنم ازعز یکردن ورق ها یورق زدن وتا وباال انیمصروف بسازم ، درجر

 ادمیوب کردیعبورم االتمیرنظرخیوکارهاو شان ازز نیتلخ وشر یپهاګوهمصنفان وهمکاران کنده وجسته باخاطرات و
که به استقامت مجهول ونامعلوم  یخانه بدرشده برامدم باهرقدمواز ارشدمیشدت ګدلم تن ییفشارتنها یامد . با فزون یم

بود که چه کنم وکجا بروم  یرګی میراه وتصم داکردنیپوپاشان ودرجدل  تیت یغرق درچرت وفکرها نمذه داشتمیبرم
ه جان که متصل خان میشده د فعتاخوده در مقابل مزرعه کوچک حل یط ییبدون انکه متوجه شده باشم که چه مسافه 

  ۰ افتمیاش است 
بدان ، خوش  زیو هرچ دهیوسرد د رمګآدم کار کشته وآزموده و کیو نمیریو د یمیازدوستان قد یکیجان که  میحل

اوضاع واحوال اجتماع هم کنده وجسته  است،یوازرازورموزاداره وس ارخودګلباس وخوش مشرب وبامعاشرت روز
موصوف راهم مثل صدها  مونینام عیووقارخش خورده ، طوفان حوادث  اربهګروز یلیسالهاست که س یبوده ول اهګآ

                       عزلت وعاطل هجرت انداخته است .                                                                                                 وشهګهمه کس ساخته وبه  یزوبیهمه چ یب رمایګهزارهموطن د
 لګ یومتوجه شدم که در کنارکردک ها دهیافتاده کنج مزرعه اش رس مهیو ن دهیکندوکپر شار وارید کینزد  یوقت

وعادت  پیازت یویبرو دیکرده مصروف است . با تقل لګکه تازه قد برافراشته وبه اصطالح  یدور صفه به بته مرچ
 ههیالبد ی؟ ف یکرد شهیرا پ یوکار و بارمرچ وتند تجارت کهیکردم ؛ مثل وارصدایخودش ازعقب د ګیشیرهمیدلپذ

هاره  لګ میوقد میوازاد لبازهستمګکه مه «  یفهم یم»  یفامیخودت خو م می!چه کن یانیب یجواب داد: خوش آمد
هواو فضا  یروخرابییتغ رګبرم ؛ م یانها لذت م نګیمقبول وعطرآ یهاګرن دنیدارم وا زپرورش و د ارخوشیبس
سبز  حاصلیب ګو بر ګرن یهرزه وب یها اهګی ینتیمقبول وز یوبته ها لګ یکرده ، بجا رابخ زهارهیوهمه چ لهاګ

کنمش ،  شاوهیوخ یاست که پاک کار رونیکه ازتوان وحوصله مه ب دهیدوان شهیکرده و سرزده و آنقدر بلند شده ور
وبته ها کم شوه  لهاګکه غم شان خورده شوه و شرشان ازسر شهیوجمع نم کنهیهمت نم یحشرکار داره خوکس کی

وآهسته  روندیشدن شان خطرناک شده م ادیو ز دنیدوان شهیبمانه با ر نطوریهم هګا کهیکده بخاطر شانمیپر اری،بس
هاره خشک  لهاوبتهګ شهیور خیب رفتهګ یها جا زندهګچرنده وخزنده و  شیشده ودرالبال لیتبد لګآهسته به جن

 دانیهم م کیدورونزد یها هیهمسا یبرا یوخطرناک شده وحت ګتن او اوالدها فض لیفام یوبرا کند؛یودموناب
و  ینطمیب یکه مرا هم از یشناس یخودت خو مره هم م کهیا شیګید پګ، و کنهیجنحال خلق م یخوب و ب اهګوچرا

فکرکه هم  نیبا ا رمیکی، مجبورشده ازمرچ کارم دیآ یخوشم نم ینینش راالشهیودست ز یکاریو هم ب ګی قهیسل یب
 زیهم مثل همه چ میکه فصل ها واقل یفامی. تو مکهیا شیګید یاست وپهلو پګ یپهلو کی یشودهم خرما وا وابث

 یهاوتازه خور یجوش رمګو یرمګماند به جزخداوند. فصل  یبه حال خودش نم زیچ چیاست . ه رییوتغ ذرګدرحال 
نوبت خشک  رودیم هواسردوسردترشدهوانجمادلحافش راباز کرده وهرروز یوخالص شده وحال فصل سرد ذشتهګها 

 یازعوارض جانب یرګیبرجلو ندیویګدر عقبش است م یزمستان یخوراک ها رهیقاغ و توت و تلخان وغ وشتګباب 
و  یاش مرچ و تند زهیخورد ور میامراض و جراث یاریوبس زمیرومات ،یخون وزرد یآنها مثل مرض قندوچرب

 یدرکارباغبان کهیشود، و ضمنا کالنها و کسان داسفادهیشده وبا هیدوا است که توص انهیګدرفصل زمستان  یترش
تجربه  یفهمندو ازرو یبلدهستند م نجایا یو آب وهوا تیطبع اتیاندوبه خصوص ذشتاندهګوکشت وزراعت عمرخوده 

 یزهایپرنده وچ یوخزنده وحت زحشرهیرګومزرعه سبب  لخانهګدر زیتند وت یبته ها تیموجود ندکهیویګرا م یخودهم
                          .                                                                                                          کندیوحفظ م سازدیم دهدومصوونیآفت و مرض نجات م زندګرا از دیومف نینباتات شر ریګمضرومخرب شده ود
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مفت  پګبنالم ، ما مردمه خو یواز چ یواز ک میوګره زودتربرت ب یها اس که چ پګ( نقدری)برادرا  قهیادرایب یا
 یناخوان زیوکبرومهمترازهمه چ یها وکالنها ، نا شکر ذشتهګاز اندوخته ها و تحارب  یخبر یعمل و ب یوب
با ا  میاشرا بسنج دهیو فا میببر یو پ میفکرکنبه عاقبت  وآخرکار  کهیآ کشاندوبدونیخودما به هرطرف م یسوادیوب

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

 دهی: دلم پند ی. به هرصورت خوب شد که آمد میانداز یکرهامید ردنګره هم ب ی،مالمتووطنه  رهایګوهم د میکنیم
 ارچرتیساعت قصه ودرد دل کند ، توپشت بس کیکه پرسان کند وبشنود که آدم  ستین چکسی،شهر خربوزه است ه

دل مه هم  یها پګ مهو ییکه مانده شده  میبخور یچا الهیپ کیخانه که  میکه بر ایب ردګهم ن زهیخورد ر یها  پګو
 قصه کنم .  تیبرا

نهان  نجګودشلمه راآماده کردو  یچا میاش کاره بس کرد و بداخل خانه رفت یسردست فیپرک ګګ یچاشن نیا بعداز
                      شروع شد :                                            شیها پګو مخزن اسرارش را باز کرد و

آب ودانه مه خسته ات نسازد ، مه  یب ی، قصه ها میوګشروع کنم وب تیدانم ازچه وازکجابرا یجان! نم لګ یآغا
لحظه حال  کیو  مییای( خوب است  که به خود بونیزیکننده کده  )تلو مراهګصندوقچه فساد نیا دنیکه ازد کنمیفکرم

وخلوت  ییتنها امګهن زهایچ یاری. بس میو فکرکن مینوسرش خودما چرت بز میوبشنو مییوګواحوال خوده بزبان خود ب
 . ذرندیګاز نظروذهن آدم م ونیزیو تلو نمایمثل پرده س

هم  دیشا دانمیفتبال شامل شدم ، از قضا ونم میکرده بودم ، درمکتب درت اهیکه نوجوان شده وپشت لب س دیآ یم ادمی 
شوم.  نییتع میت« کپتان» سبب شده بود که کفتان  امرزمیهم ازبرکت دعاوتوجه  مادروپدر خدا ب ایاستعداد و ذکاوت و

بنا  یودرختم باز رفتمیمکتب م یرو شیو نا تراش پ شبه چمن ناخرا نیهرروزعصرها تانمازشام بخاطرتمر
 «ګیبافت یتار طهیخر »یو درجالک ها یهارا جمع آور فورمیونیلوازم و  ریتوپ ها وسا یفویوظ تیبرمسوول

 آمدم .   یوبه طرف خانه م ختهیآو سکلیدرقنجوغه وهندل با 
خاطراست  نیوبهم میکردیم ګیدرده زند بایودورترازمرکزشهرتقر یجنوب وشهګکه سابق ما در یفهم یخو م خودت

 میکدامش نه خودم ونه اوالدها چیشده وباه نیروزمره ماعج ګیدرزند یودهات ینیشهرنش یکه کلتور وعادت ها
 .  میکنینم ګیانیګو ب ګیوخانواده مااحساس خست

که ازچشمه  یآب روان شفاف وذالل یدوجو نشیوباغ ماکه درب یمیبرج چهارمنزله وساختمان مقبول قد یمسکون خانه
ودامنه مقبول  یدبلن کیوخانه باغ هم در شدیرمیسراز رفتیګسربفلک ومغرورسرچشمه م یکوه ها یسارهاودامنه ها

 اهګحیتفر تیثیوافرح روماستیتازه وش جاتیبزوس ونګوناګ وجاتیبود که با م یخوب اریبس یقرارداشت وجا یکوه
 .  کردیروباغ وخانه را ازهم جدا م ادهیکوچه پ کیواقع شده بود که  ییدوستان ما داشت و به ترت یرا برا یکوچک

اش  یمیو صم یمیقد ارانیبا دوتن ازدوستان و  وارمګفتبال آمدم ، پدر بزر نیاز روزها که خسته و ذله از تمر یکی
صاحب فضل وکمال شناخته شده وقابل  یآدمها زازجمعینوروزخان که هردون رزایخان و م نیفخرالد رزایم یبنامها

ل ما روان بودندازدروازه باغ خارج وبه صوب منز دهیرس ګیاحترام اجتماع دوران خود وبه سن کهولت وبازنشست
 حیسالم کرده و ادب احترام بجا آوردم . مهمانان با تبسم مل یمقابل شدم ، ادا شانیبودند که برحسب تصادف من با ا

طبق رسم معمول آنوقت که خاصه پدران  خواستیم امرزمیوخدا ب ی. پدررحمتفتندګ کیدر لبان وشفقت درکالم وعل
 دی، بال تامل پرس دینما زشادیمهمانانش را ن جادوخاطریا یون ومبحثمن مضم یو با معرف دیازمایبودمرا ب انګو بزر

 یپدرجان به توپ باز فتمګ انګدرحضور بزر فتنګأداب سخن  تیبخصوص ورعا یایبا ادب وح ؟یکجا بود میبچ
 یفرقها نایقیکه  رایو بپردازد ، ز اردشودو ریګوسواالت د اتییبجز نکهیصبرانه و بدون ا یرفته بودم . پدرم بازب

 دایازلحنش پ کهیو طور دانستیرا خوب م«  یامروز کتیکر یباز هیتوپ دنده شب»  یعنعنو یفتبال وتوپ باز نیب
را  شیها تیقرارداده ونشان بدهدکه مسوول میرمستقیکه درحضور مهمانانش درمعرض امتحان غ خواستیبود م

تفاوت نمانده ،  یهم ب ګیکهولت وباز نشست درک کرده و درحال وسن یبخوب ووطنشدربرابر فرزندانش، جامعه 
ره  ی! ا میبچ دیو پرورش کرده ، باز پرس تیترب یو اسالم یافغان یکویون یواحساس عال هیفرزندانش را با روح

بلند  ردنګبا نکهیا ای؟ و  یکه مه به طرف ک یفتګ یو م یبود ستادهیپت ا ردنګبا   دانیکه در م «وګنرابیا» وګب
 ؟ .  یکه طرف مه ک یفتیګواستوار مردانه م نیمت یوصدا

بودم ، بال  اهګشناه وآ زآیشده وباخواست پدرم ن ګبزر یو کرکتر افغان ګیخانواد یها پیمن که با اصول و پرنس 
که مه  شهینم نطوریا اهګچی، و انشاهلل ه ستین نطوریپدرجان !  ا ریوبه جسارت مودبانه جواب دادم که ؛ نه خ ګدرن

نفر بچه ها  ستیازب شیب نکهیشوم که مرا استعمال کنند. ازا رانیګو دنباله رو وآله دست د ستمیبا شانیپت وپر ردنګ
،  میکرد میتقس روپګشناسند و طرف مه هستند و مه کفتان شان هستم . بچه ها را به دو  یکه همه شان مرا م میهست
 ګزرن بحال خو نیدارودرع سهیارپیکه بس بیرق یها میبا تکالن  یها یباز یتا برا میکنیم نیومسابقه را تمر یباز

  ۰ میرا نباز یکه باز میآماده باش کنندیم یفهمندوهم باز یهم م کیهم هستند و تکن یو قو
 ی، بخود م شدیخاطرمشاهده م تییو رضا نانینوع احساس اطم کیپدرمرحومم  یمایمه در س یحرفها نیا دنیشن با
جانب  کباریو  دیدیبطرف من م کباریشده بود ؛  لیبه مطلوب خود نا ایوګآمد  یو شادمان به نظرم ی، راض دیبال
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بودند ، سرور  دهیرا سر تا پا شن ګالوید نیا و. مهمانان  که ناظر صحنه بودند  ستیرګن یاش م یرامګمهمانان 
کرده  قیو تشو فتندګ نیاد باش و تحسش رمراګونوازش نیشان متبارز بود با کلمات نغزوشر یمایخاطر ازس تیورضا

 رفتهګچاپ ونشرشده وبه چلندبازارقرار دایکه جد«نو» چیکاغذ پ یګینوت ده افغان کی کیبردند و بیدست درج
 کردند .                                                         تیعنا عامبودبرسم بخشش وان

 که:  یپژواک جنت فتهګبود، به  یمردم بیوعج یی،عجب وقت ها یه یه
 

 میداشت یسمانآکه ما هم  یامیا ادی
 تمیداش یرانـتــاه واخـــر ومــهــم

 
 یوخانواده 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
 قیطر نیواز نمودندیم یمعرف تیوبه جمع کردندیم ادیبودند یم یو اسالم یافغان دهیوپسند دهیواخالق حم کوین تیترب
پرورش  در هیوترب میتعل ی، در پهلو کشاندندیشان م یاجتماع یها تیآنها را به اجتماع ودرک وقبول مسوول یپا

 بادقتو  رفتندیګهم عالقه م نیریو سا دادندیژمی. آنهارا اعتباروپرست داشتندیمبذول م زتوجهیآنها ن یاجتماع تیشخص
 قیتشو یها نهیزم شیمهربانانه خو یها ییآموزنده و رهنما حیها ونصا یکنجکاو یو درالبال دندیشن ین را م ایجر

 شیدرخشان درپ ندهیکه بچه چشم و چراغ خانواده ووطن است وآ فتندګ یو م نمودندیآنهارا فراهم م شتریورشد ب
 .  شودیم دهید شیرو
 رمګخارج نموده شاد و روحیوازحالت انجماد، خشک وب دهیباز بخش یها درواقع هم مجلس را فضا وهیش نیچن نیا با
خانواده ها  نیدرب زیم را نرقابت سال کی نهیحق حضورواشتراک اطفال وجوانان هم ادا وزم قتیوهم درحق ساختندیم

تا اطفال وجوانان به حلقه  شدیآمد ها سبب م شیوپ کسلو نیانداختند. چن یکرده و براه م جادیوبخصوص جوانان ا
درک وخودش  شرایخو یها تی، حقوق ، اجتماع و مسوول یوعالقه مندشده جا رمګخانواده ودوستان دل رمګوکانون 

 ذشتاندهګ یوعبث نم هودهیوکشورش دانسته ووقت خودرا ب لیفام یو سر بلند یوکلتور، ارام ګبند فرهن یرا پا
جامعه خود رانه تنها که درک  یحاکم و اقتضا دهی، بر رسم افتخار واصول پسند دندیردیګخوب م یومصدر کارها

 زسهمین رشد و توسعه آن نیتا درحفظ وحراست وهمچن نمودندیم تیبلکه احساس مسوول دند،ړک یم تیورعا یروی،ی
استفاده موثررا بخاطر بلند  انګربز ی، تحارب واندوخته ها دهایدوبازدید نیخودرا اداکنند . ازخالل صحبت هاوهم

، جامعه ووطن ازآنها چه توقع وانتظاررا  لیموزند که فام ایوب ندینما شیخو یها یاهګبردن سطح دانش وآ
 ی، اجتماع ګیخانواد یو حفظ آبرو وارزشها یدانش واندوخته ها راعمال درخدمت رفاه وسربلند نیا ونهګدارندوچ

وآنرا  جادیا شیمستقبل جامعه خو ای ندهیپرافتخاروزمان حاضر و آ ذشتهګ نیقرار دهند وچطورپل مستحکم ب یو مل
   (                                                                                                                            ودستور بودند ودډ. )آداب و ندینماو صداقت حرف وعمل ادا  یو رسالت خود را با امانت دار نیاستحکام بخشند و د

 فتهګنماند . به  یباق چیوآن قدح بشکست ،آنقدر بشکست که ه ذشتګجان! شماره چه دردسربتم آنروزها  لګ یأغا
 « ذردیګم زین ریګد یثم ... وروزها ردګ نیاغبار اسپ ها فرونشست و » شاعرمعاصر عصر مغل که  یفرغان فیس

 یبرو یاست،هرجا شیکارخو یهرکس پ یشویآموزنده و بدردبخور مردم ووطن باشد نم کهیزیچ یخواز کس اول
 چیما ه ایوګکه . ۰۰۰است و درشن ، قرص اس ورقص ، مکس است و شنیف شوندیم یکجایچهار نفر ای

آنچه  شتهګشده و پشت نو شتهافسانه پندا ګیو کالنها هم انګو اقوال بزر خیو ان معتقدات وتار مینداشت یچکسیزوهیچ
. پدرم  میشدمزدور یاجنب یودرملک ها اریاخت یوب انهیګو دارنده نا داردرخانه خود ب میانرا هم از دست داد میداشت

مردم ووطن که همه چون  نیو راست قیوفرزندان صد ارانګباارزش وقابل قدرش ،آن خدمت ارانیوهم دوستان و
 متیمردم ووطن را به ق یومعنو یماد یها نهینجګعصرخود بودندو دروطن  یمعنو یها هیدژاستواروسرما

 شانی؛آثار وکار نامه ها وستندیبرحمت حق پ رماندندویوبه م ی،جان مال واوالدخود حفاظت وپاسدار ګیرسنګفقرو
 شان .                                                                                            یجا نیباشد وروح شان شادوخلد بر دیو جاو یرامګشان  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 شیبجا(ذارګها ره  بان )ب پګ نیا
 یم (صنف ومکتب سبق )درس  کیشهرودر کیبا مه در کهییره بشنو که همو بچه ها هیګد یو قام شرم ګنن

 میکردیم نیودشمن تمر فیبرحر اطرغلبهمقصد و هدف و بخ 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  یها یجو یواراګذالل و یخود ماو آن ابها انګذشتګوسبز مورد پسند وانتخاب مردم و
وجان تازه  میکردیدست لب تر م یوما با لپ ها شدیم ریآن سراز یودامنه ها اسربفلک ودشت ه یدل کوه ها 

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

 یهمراه وهمدل وهمباز یاهګخود را ماندند و با هرکس رفتند وبطرف هرکس شدند ،  روکپتانیشدند م ندهګاتفاق و پرا
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 ردانګمراهم تنها وسر نکهیزدند ، خال صه ا یرګوسودا یو بالهوس یاشی. دست به ع یریګهم با د یوزمان یکیبا 
 ماندند .  

 دیوام دهیوعق الیمشکالت وقسط خالص کردم با همو فکروخ اریخوده به بس ی، سبق ها ریکه آدم سخت پذ منهم
 رشیوبه تنخواه بخورنم رفتمګوبه خدمت مردم ووطن قرار وستمیدولت پ تیحالل بمامور یبرحصول رزق وروز

 قتیبه حق« شوم ، سوخت شار روم یاز شوم»اصطالح عا م  نی. که ا کردمیم ذارهګ،شکرو ساختمیقناعت داشتم ،م
 کیکه  کردمیکارم یاداره ا کیهموبوالهوس ها فاجعه مشهوربنام هفت ثوررخ داد ومه در یشقدمی؛وبه پ وستیپ

 شیبرا یخاص ازاتینوخط وخال ناخوانده در منبرباال شده بودآمرما شد وموسسه ما به عنوان تخته مشق باامت ردګشا
که آنهم آدم  یحزب هیسازمان اول یخودم با منش یوکله شخاقبال  یارګوناساز یاز بدچانس ،تحفه وانعام داده شده بود 

 یوهمه کارها یاسیواداره س یداره ،رهبر پګ یبور کیزیاو ن یکار نامه ها بیوغرا  بیبود ، که عجا یبیعج
 اهیګکردن خال دایدرتالش پ وستهینشده بود ونامبرده پ جادیبا من ا یخوب انهیم شیاداره ما را دردست داشت  همرا

حق  اتیها بود شکا پګ لیقب یو از نیزم وارتباط با مخالف یتیسو ی، انت ونیسیاپوز یرنامهایمن ز فیونقطه ضع
 .   رساندیخود م یوناحق خودرا به کالنها

 یمشاورروس کنفریو یویناح یمنش  تیکالن حزبش به مع رانګازسودا  یکیازروزها ینامبرده روز تیشکا باساس
نقد وانتقاد  یدرخالل صحبت ها نیجلسه و درمحضر حاضر انیکارهاآمده بودند، در جر یبررس یاش ظاهرا برا

 دیکالن خطاب بمن پرس رګولهجه سودا ضوعمو ریی، دفعتا با تغ میمستق ریغ فیو تخو دیربط وتهد یوب ندهګزپرایآم
 ستیمع وسربه نقلع وق یها وهیو ازش تی؟ من که ازکرکتر وخصوص یریپذ یحزب ما را م تیکه چه وقت عضو

 ریګ؛ د کنمی؛ مصروف خدمت به جامعه هستم  و درحد توان  کار م فتمګشان پوره )کامال(خبرداشتم درجواب  یساز
محرک احساسات خاصه خود ومکتب  زیو لحن وکلمات پر چسپ واغراق آم یاست  ؟ نامبرده فورا با لفاظ ازیچه ن

حزبش  یها تیپرداخت و ازمواظبت ومکلف  فیبه توص ساختیشان که عقل خوشباوران و ساده لوحان را مغلوب م
 انیرجردانسته بودم و د کسرهیمردم پرداخت . من که کارخود را  ارګدر برابر اشخاص صادق و وطن خواه وخدمت

مسلمان سچه ومردم دوست ووطن خواه واقعا  یده  هاهزارنفر ازافغانها ونهګآمد که چ یم ادمیبه   شیصحبت ها
 یجمع یورستانهاګزنده به  یپلچرخ ونیګشدند و توسط بولدوزرها درپول ستیت و توجه آنها سر به ندراثرمواظب

هم به برکت احسان و انعام حزب  یدار هیو مراسم دعا و تعز یو قبرکن نیمدفون شدند و زحمت و مصرف تکف
 هیهد نیاز  زیما ن نیه ومنسوببرداشته ومنع شدکه خانواد دانیشه نیا یودولت شان از دوش اوالدها و خانواده ها

در داخل شهر با  یو تپه مرنجان وخانه ساز نهیم رخانهیخ یقبرستانها یوفانګقسم ش نیبهره نماندندو هم یوانعام ب
که وافعا درمدت  کردیم ییبود درنظرم جلوه نما دهیوشکوه بخش نتیسبزو سرخش که شهررا ز یرقهایتوغ ها و ب

 راهنانیپ ونګلګبود . از  افتهیشان !؟چقدرانکشاف کرده و توسعه  تیمواظبت واحساس مسوول جهیزمان کوتاه در نت
کوهها ودره ها بابلع اجساد شان از  ن،زاغان ، ماران ومورا انګرګو سانګسربکف راه خدا ومردم خو نپرس که کر

 شدند .  ازین یب یودډو ینعمت کور وکال
چشم بپوشم ،  شانیارمغان ودست آورد ها نیاز توانستمیآمد و نم یبه لرزه مواندامم  ذشتندیګم رنظروذهنمینهااززیا

 اهګ(مصروف و دوخته شده بود و ناخود آ رکالنګادوچشمم به طرف سخنران مجلس )سو وشګذهنم آنجا و کهیدرحال
 شیحرفها یو بدون مقدمه در البال اریاخت یب کباری ؛جنباندم  یسرم شیودقت به حرفها ؟ دییبه تا انهیګو ازخود ب

 هیخواستم هد یجانیشناخته شده بودند ، ومن باه یعال زهیکه مستحق جا ایوګ،  سستمګو رشته سخنانش را  دمیدو
اهدا وسرافرازشان سازم ، از  شانیزود تربرا رهرچهینظیب یکارنامه ها نیرا دربرابر ا زعاجلیوتحفه کوچک وناچ

اشرا درذهنم با  یرامګفتبال ،پدرم ومهمانان  میت تیهمان حکا شیسبز وتحفه درو ګن برشما چه پنهان که به عنوا
افزودم  بهیبرسم مطا شترشانیب یخاطر ودلخوش نانیاطم یربراینمودم ودراخ وواهداګباز شانیشهامت آراستم وبرا لګ

ومنهم  امدینشد ون یبه طرف من کس دمیکش وانتظار ذردهرقدرقدبرافراشتمیګسال م یازس شیازآنروزتاکنون که ب» که
 یهایګګدګ زمثلیبروم تا از من ن یوبطرف کس ستمیبا روحیپت و کالبد ب ردنګجرات وجسارت را نکرده ام که با  نیا

 وارمګبزر یایروحً پدرون انګ ذشتهګامانت  راثیوم عهیکه بااتالف ود رایز دیواراستفاده بعمل آ یو طوط یکوک
 .  «شودیم نارام وناراض  رهیدرحض

خشونت  نالیګپرداخت و ز شیزهرآلود شان به عنوان پ شخندیمن باتبسم و ن یحرفها قیدادن واستماع دق وشګاز پس
پوش شده از طال  ګبزر یو سرخه با دندان ها کلیه یرا به زبان مشاور که آدم قو میها پګبه من ؛  شیخو ظیوغ

 دنینموده باشد ترجمه وانتقال نمودند . با شن پوشچپاول وغارت شده  یدرافغانستان واز طال ها یکه به احتمال قو
خشم وغضب پخش  شیها اهګسرخه سرختر شده وتا آخرو ختم مجلس به من متوجه بود از ن نیصدر نش نیقصه ا نیا
 .                                                                                  شدیم
ازأنها همه شان خود به توپ و  یودنباله رو دیزباتقلین ریګد یعده ا کیاکثرا و  میت کنانیباز نکهیالم اخالصه ک 
در دم شنکاک و شوت  اهګی یو ب دهیواله و خشک ډوکن یکند وکپر و زخم دانیتوپ مبدل شده ودر م یها لولهګ
 ولګشان نه  یفریر یآزاد و ب یکه با شوت ها اند رفتهګقرار  بانیرق یها میت ګماهر وزرن رانیپل یها« شارت»

کوچک.هم به النه خس وخاشاک و خزنده  اهګحی،آن تفر یونه کاشانه ونه آن برج وباغ پدر چهیماند ونه درودر
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مختلف  یوحش انګدرند ییوزور آزما  نیتمر  دانیوم اهیګوپا اهیګکه به  جا یکنیوچرنده ها را خوچه م زندهګو
هد( که خو)خواب(  ی)متهیدردناک است ازارم م اریکه بس رفتهګچوروچپاول قرار عرضدرممبدل و یشماریوب

که سرت خواب  کنمی. فکر م میخوده مصروف ساخت یوپرورش مرچ وتند هیدرترب یو که از ناچار دهیازچشمم پر
ساعت  کیکه  ایب اهګاهګوحوصله ، یوقت داشت رګازدرد م باصطالح کنده شد ، ا یشمه ا فتمګپر یآمده ببخش که کم

 .یوصحبت باق ارزندهی،حال وقت نمازاست  میقصه کن
                                                                                                                        

 شمه از درد انیپا
  
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

