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 33/39/3313                                                                                            فرهاد لبیب    

 نمک تازه و زخم کهن
 

 .  دردناک و حیرت آوریست ی خبر
 

به نشر سپرده که آنها از اسامی حدود پنج هزار نفری را فهرست  سنبله خود 32 ۀروزنامه "هشت صبح " در شمار
 .و سر به نیست گردیده اند حکومت وابسته به روس اعدام توسط  55تا سال  52سال 

 "ندهال، بر اساس تحقیقات پلیس "شده رااسناد ذکر این روزنامه 
متهم به گفته شده " که امان هللاع، "گرفته که منبع آن شخصی بنام 

 .ایت علیه بشریت است تهیه شده استارتکاب جن
 

" را بر جلسه خاص مشورتیحامد کرزی "بعد از نشر این اسناد 
 .وست را در این جلسه  اتخاذ نمودپیگذار و تصامیم 

سبتمبر در سراسر  33ریخ هشتم میزان سال جاری مطابق أته ب
به رسم عزا . برای دو روز ی برگذار شودکشور مراسم دعا خوان

 .ر به حال نیمه افراشته قرار گیرداین کشو بیرقداری 
پلچرخی کابل  ۀن مجلس تصمیم گرفته شد که در ساحهمچنان در ای

 .ددسیس و اعمار گرأو بنای یاد و بود تی مسجد
 

و به این چند پرسش زمان و منبع انتشار( گذشته  ،محلتخنیکی و تکتیکی )از مالحظات باری جهت کوتاهی کالم 
 :کنم می اکتفا

 

گاهی در افغانستان آ تیاجنای" از وقوع چنین صبح 5" ۀاین لست در روزنامآقای "حامد کرزی" قبل از نشر  یاآ – 1
  ؟و یا خیر ه استداشت

 

به حفیظ هللا امین "مت سه ماهه "است که در زمان حکو لستیبخشی از همان  ،فهرست اسامی قربانیانآیا این  – 3
لست اسامی  در آنشد که  )گفته می و یا لست جدید و جداگانه ایست ؟ ؟ های وزارت داخله آویخته شده بود دیوار

 .درج بود( قربانیدوازده هزار 
 

که بدین خوانی با عزا داری و فاتحه  ،ی که آقای کرزی در نظر گرفته استحه خوانآیا چنین عزا داری و فات – 3
 ؟چی فرقی دارد ،بوده برگزار نمود مناسبت "ببرک کارمل"

 

 ،قانون خداوندیو دستور )روش ( با کدام راشتهمجلس دعا خوانی و بیرق نیمه افتصمیم گیری چنینی ) – 4
 ؟.مطابقت دارد (لی و بین المللیم های نمودهرعیت محمدی و شر

 

، از ان از کمبودیا گرفته تا ارژنتاین، در سراسر جهاینچنینی میم با کدام نمونه های عدالت خواهیآیا این تص – 5
 ؟ی و اکوادور ...... همخوانی داردافریقای جنوبی گرفته تا چل

 

فرزندان زی را برای باز ماندگان اعم از )( چی چیخوانی و بیرق نیمه افراشته )دعا این تصمیمانجام و سر –  6
 ؟گرداند اعاده و بر مینایت از آنها گرفته شده که در اثر این ج ء( شهدایدهمادران داغد ویوه ، همسران بیتیم

 

پولیگون لش" در "ضای فامیرا که حین کشف گور "داوود خان و اعپیوست  ۀ، نوشتبا طرح پرسش های فوق
 .خوانیم با هم می ،استبه رشته تحریر در آمده  " پلچرخی

 

 چراغ الله و شبهای گورستان
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 .است 3339شامگاهان هفدهم مارچ 
 اشک امانم نمی دهد.

 حال و احوال لحظه هایم را به تصویر بکشند. ندننمی توا کلمات
 

در نهانگاه خاک را بعد از سی و یک سال از دل دشتی بنام "پولیگون" بیرون  های فرسوده  امروز پاره استخوان
داوود یس جمهور افغانستان )ئهای اولین ر . استخوان . .یگاه شایسته تری به خاک بسپارند جا کردند، تا آنها را در

 .( با اهل و بیتشخان
 

، فشارد را در آغوش می کشوردیگر  که هزاران فرزند عزیزای ، صد ها حفره تر از همین گودال طرف باری آن
ها را  حاکمان شهر موقع میسر نشده که آن گودالسپری شدن سه دهه هنوز هم برای  ز. شاید پس انیز وجود دارند

 .جمعی را دسته دسته شناسایی کنند های دستهباخته و خفته در گور و شهیدان جان نیز بکاوند 
 

باید از بازماندگان شهدای  آزاده  ،یا نمی توانند و یا اجازه ندارند( گویم ها را می )حکومتاگر خود نمی خواهند 
دیگری را از   که یکی را از کمر بند وخان ، مانند بازماندگان خانواده داوود رویدست گیرند بخواهند که این کار را

 .هایش شناختند بوت
 

 ۀشان و به مادران داغدید ۀران بیو، به همسن یتیم شانها را به فرزندا های اهل این گودال و آنگاه  پاره استخوان ...
 ز به شیوه شایسته تری به خاک سپرده شوند.تا آنها نی ،( بسپارندشان )اگر زنده باشند

 

نخستین  ۀبارسپاری دو خواستم از خاک . میگیرد پرده چشمانم را میکوبد و اشک  خشم رشته های ذهنم را می
 .یس جمهور افغانستان بنویسمئر
 

 .است 3339شامگاهان هفدهم مارچ 
از خلوت ای یس جمهور( نیز در گوشه ئنمای قاتلین ر، یاور و رهیارامام الدین )سپاری دو باره را  شاید این خاک

، هنگامی که گفته یس جمهور را به یاد آوردئشاید هنوز آخرین نگاه خشم آلود ر، کرده باشد و آرامش اروپا تماشا
  . . و آنگاه با تفنگچه اش او را نقش زمین ساخت . "ان شان تسلیم نمی شومها و نوکر بود  "من به روس

 

خوان شانه و بازویش ، سوزش گلوله ها را در گوشت و استین لحظه با دیدن تابوت داوود خانشاید هم امام الدین
بار دیگر با دوستانش این صحنه  "واین ناروژی" خیالی ناشی از نوشیدن چند جام . و شاید با همه بیحس کرده باشد

، خاموشانه فته است و هرگز نخواهد گفتروی پرده تلویزیون را نگاه کند و به راز هایی که هنوز به کسی نگ
 .بیندیشد

 

، همان چهار تنی گویم چهار تن دیگر را می (گویم این رهنما و ترجمان بیچاره و غرقه در خون را نمیو اما قاتلین اصلی )
و خان ، از چهار طرف رگبار مرمی را به سر و روی داوود کنار آستان دروازهکه پس از افتادن امام الدین بروی فرش 

 ؟؟  و یا هم کدام گوشه دیگر جهان؟ اروپانتاجکستا ؟ ؟ روسیه، حاال در کجایندخانواده اش جاری ساختند
 

ام الدین هنگام دیدن این ، آیا آنها نیز مانند امو اگر باشند؟ سپاری دو باره خواهند بود آیا آنها نیز شاهد این خاک
 .  . . .نبینند که تا همسایه ها تصادفا  را با شتاب بهم خواهند آورد  شان ی، پرده های کلکین هاصحنه ها

 

 . . واژه ها فراری شده انداشک امانم نمی دهد
و دیگر علومی  ،یگالبزو 9002روز هفدهم مارچ اری سپ یا در محل خاکآچی کسی بپرسم تا برایم بگوید که نمی دانم از 

زیب و می افغانستان هستند و حضور آنها ، آنها اعضای خوشنام پارلمان حکومت اسال؟ چهاشتراک داشتند و یا نهقاتالن 
 .نامه و هر حادثهزینت هر مجلس و هر بر

 

مده ، و اگر نیاید در آن مراسم اشتراک کرده باشد، باندید ریاست جمهوری افغانستان است؟ او که کاتنی چه شهنواز
 !ا هم نمیدانم! اینر، جایش چقدر خالی بوده باشدباشد
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 . صبغتهزار بار جالبتر از بودن شان است، همان دو تنی که نبودن شان شدند البته که در این مراسم دو تن دیگر دیده نمی
ه حمیرا" و "شهزاده محمود ، همین دو تن امامت و تدفین جنازه "ملک!  مگر چندی پیشهللا مجددی و برهان الدین ربانی

 ؟را به دوش نداشتند "برادر مرحوم و مغفور ببرک کارمل "بریالی
 

راستی این دو برادر همکیش و هم اندیش چرا در این مراسم شرکت نکردند ؟؟  آخر در این بساط چی چیزی کم بود که در 

 ؟؟ آن بساط وفرت داشت
 

 ! تر از کوه بر روانم ای واماندگی سنگین
هزار  653توانم قصه های از یاد رفته هزاران هزار فرزند به خاک و خون خفته را که از مساحت  نمی دیگر
گون پلچرخی "رویهم متر مربع دشت خونین "پولیج کیلوپندر همین شاید  تر مربع سر زمین همواره سوخته ماکیلوم

  ،، بر لب آورمانبار شده اند
 

 ! انمای واژه های گریزان از زبان و انگشت
 .دـــــیـانـن بمـا مـد و بـز واپس آییـما نیر شـاگ یتـ، حه استـن رخت بر بستـن از مـن و نوشتـتـوان گفـر تـدیگ

 

 گذارم واژه ها نیز دمی از بی و می کنم  . سکوت میبندد . اشک پرده چشمانم را میفشارد بغض گلویم را می
 .گران بیاسایندرمقی این بار

 

زند و  های پیدا و نا پیدای کشورم فریاد می الله بر فراز همه گورستانهای  و این خموشی من است که بیاد چراغ
 زند. زند و فریاد می فریاد می

  
 .است 3339شامگاهان هفدهم مارچ 

 
 کانادا میسیساگه

 
 
 


