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 2۲/۲2/2۲1۲         الله آرینزیاحسان 
 

 !تایاوغا
 

 ادمینوشته بودم که بعد همانجا  کایمتحده امر االتیا – ایدر کلفورن 2۲1۲ یرا به روز دوازدهم جنور اداشتی نیا
 .رفته بود

را که در خانه اش فراموش کرده بودم، توسط  رگو چند کاغذ د اداشتی نیا دایهو ریاحمد من زمیدوست عز خوشبختانه
 .دارمیم میتقد زیعز انگخدمت شما خوانند ریآن را با تاخ نکیفرستاد که ا یپست عاد

 یکابل و یو وردک ی. اندرابدیفرآ گماتم بزر اهگنبود. سه انفجار در کابل، کندهار و لشکر یروز سه شنبه روز خوب
 هما، افغانستان، و چند مهمان عرب کشت گاز خانه بزر یو خالصه که زنان و مردان یریو پنجش یو بلخ یو هلمند
 .شدند یو زخم

 .است شترینفر ب ستیب کصدوی -ها از صد یکه تعداد کشته ها و زخم شودیم فتهگ
 !میاز خون و وحشت و دهشت غرق هست یایآن ذات اقدس در در یچون و چرا یب یسالهاست که در پادشاه خداوندا

تها وزار یدالر، برا یها یبوج یکسب قدرت، برا یبرا ،یاستخبارات هایبازو مقدس استند، اما  بایز نیو عناو نامها
 !ازیامت یغضب و برا یچور، برا یا، برا قرارداده یبرا تها،یو وال

 !چیه رگو د یو تباه یو خراب یرانیو و گفقط جن یگمردم زنده  یگاما زنده  و
 .بدست آدمخوران افتادند لگاش در جن نانیسقوط آرام کرد و سرنش یمسافربر ارهیط کی یوقت کیکه  ندیوگیم

 !بخورند وشتگ حیبرآورده و بعد از سالها صح ارگاز روز یبر آتش نهادند تا دم یگید آدمخوران
 !ذارندگن یدر دل باق یو ارمان فتهگخود را  یها پگ نیقبل از پخته شدن، آخر ریاجازه داده بود تا هر اس آدمخوران

مختصر خود آدمخوران را مخاطب  یدر صحبت ها یهم بود. و یتبعه اتحاد شورو کیاسرا  نیکه در ب ندیوگیم
 د؟یشناس یرا م ننیو ل لزگمانند مارکس، ان یانگشما بزر یلگمردم عقب مانده جن یقرار داده، سوال کرد که ا
 !آدمخوران جواب دادند که نه

را  یپرولتر زمیونالیو انترناس یاتحاد شورو یو برهنه شما نام ها چارهیب انیآدم یباز سوال کرد که ا یشورو تبعه
 د؟یا دهیشن

 !شور داده و با زبان اقرار کردند که نه یخود را بعالمت نف یها سر آدمخوران
 د؟یشناس یرا م یورنگو خروشچف و برژنف و چرننکو و پود نیباز پرسان کرد که شما رفقا استال یشورو تبعه

 !کردند که نه لیتمث و فتندگآدمخوران 
 یا فتگبلند  یرا مخاطب قرار داده و با صدا یلگآدمخوران جن د،یرا شن یهمه جوابات منف نیا نکهیبعد از ریاس
 !!دیآدمخور شده ا ونهگچ د،یفهم یو نم دیشناس ینامها را نم نیشما ا کهیساده وقت انیآدم

عصر چند بچه ماما  یآباد وردک بودم که طرف ها دیس یولسوال زیکوچک خود در دره شن هیدر قر یوقت ها کی
 دیآ یم رگاز لو یخان است و آوازه است که استاد در یبچه فالن یآباد عروس خیکه در ش فتندگخود آمده و  هیاز قر

 !!!دیدر محفل خواهند رقص یو چند دختر کابل
 یشهر یدر وردک دخترها یعروس کیکه در  بودیم یبار نیاول خیآمد، در تار یدرست از آب در م پگ نیا رگا

 !ها از آن لذت ببرند یبرقصند و دهات
 از ماما یکیشوم، ممکن است که  جایکیخواهر زاده نازدانه، با آنها  یعنیمن  رگکه ا کردندیماما استدالل م پسران

 .رداندگصبح بر یبرده وطرفها یموتردار ما را تا محفل عروس یها
 خیتا ش لکگجن یبس باد کی یبا سوار امگو بعد شب هن لیتا ماماخ ادهی. اول پمیفتادو به راه ا میستیکوتاه که خ قصه

 مود،یپ یکندهار راه م –کابل  یبطرف سرک عموم هیدرون قر چیخامه و کج و پل یموتر ما از راه ها کهیآباد. وقت
 نیبطرف زم یدهقان ایو  رفتیم ییجا یکس ای. کردیحرکت نم ادیکه ز شدیم دهیسرک د یها یکیدر نزد یچراغک
 .ردیگتا نوبت آب خود را ب رفتیخود م

 میدید ،میدیبه سرک رس ی. وقتشدیو پهن تر م شتریب یکم یروشن م،یشدیم کیصورت هر قدر به چراغک نزد بهر
 .شوندیم دهیدر آنجا د یچهل متر دورتر توقف نموده و آدمها یحدود س یستیموتر فولکس واکون تور کیکه 
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 ت؟اس پگکه چه  مینیاستاد شود تا بب قهیداشتم، از ماما خواستم تا دو دق ادی یسیلگدو صد کلمه ان -که صد من
 .شدیموتر روشن م یچراغک از بطر کیبر افراشته بود که توسط  یکگ مهیموتر خ پشت
د و مر خواندیتاب مک مهیزن جوان داخل خ کیکه  میدید م،یفتگو سالم  میدیاز بچه ها آنجا رس یکیمن و  کهیوقت

 .کندیهمسفرش غذا درست م
 .دیرسیم وشگب یسلیپر سیآوازخوان معروف الو یشاعرانه بود و از درون موتر صدا اریبس فضا
 ما دیداشته باش یشما ضرورت رگو ا خوانمیهاست، من در کابل درس م یکینزد نیما در هم یا هیکه قر فتمگ من

 .میحاضر به کمک هست
سته خ اریکه صبح از هرات حرکت کرده و چون بس فتندگما اصالً متعجب نشده بودند،  دنیکه با د یو زن خارج مرد

کابل شوند. آنها اظهار سپاس نموده و  یو صبح راه ذشتاندهگمنطقه  نیتا شب را در هم رفتندگ میشده بودند، تصم
 !ضرورت ندارند یزیکه به چ فتندگ
 یبودند، چقدر مردمان دهیو دموکرات بقدرت نرس یو مال و طالب و چل یستو را یکه هنوز چپ تای! ما اوغااالعجبی

و محافظ و  سیمحل دور افتاده،  بدون لشکر و پلتن و پول کیدر  ی. دو نفر خارجمی. چقدر آدم بودمیبود یخوب
 !باز بسفر بپردازند یخوابیو ب یگخست رفعتا بعد از  دندیخوابیکوچک آرام م کگ مهیخ کیدر  ارد،گیباد
 !میناوه نشست ریو ز ستمیما از چکک خ کهیمثل
 فهیخل یها یو خوب لیبطرف وحشت و دهشت و شقاوت رفته و از فضا تیو افغان تیو اسالم تیما از آدم کهیمثل
 همه مفت است!! یفعل یوگدروغ انیوگموعظه  یها پگو  میرویشده م یخال نیزم یخداوند برو انگ
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